УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ

засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я
від 29 травня 2014 р.

№ 34

Присутні:
члени комісії:
Паламар І.С., Плегуца М.Д., Коваль М.В., Калараш В.О., Шкробанець І.В., Никифор Л.В., Нікітін В.О.
- запрошені:
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я обласної
державної адміністрації.
Тріска І.С. – заступник начальника управління ресурсного та організаційного забезпечення і контролю Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
Чобан Ю.І. - заступник директора Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації.
Гавриш В.М.- заступник директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.
Головує на засіданні: Паламар І.С. – голова постійної комісії.

Порядок денний:
1. Про кандидатуру на посаду головного лікаря КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня".
2. Про виконання обласного бюджету за перший квартал 2014 року.
3. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік.
4. Про реалізацію донорської плазми обласним центром служби крові.
5. Про звернення постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства
та соціального захисту Львівської обласної ради щодо громадського руху
"Медична спільнота за цілісність та суверенітет України".
6. Про публікацію в газеті "Час" "Лікарня у жахливому стані".
7. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2013 рік.
8. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області
на 2014 рік.
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1. Слухали:
Про кандидатуру на посаду головного лікаря КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня".
Доповідає: Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
Виступили: (з підтримкою кандидатури Чепіля М.І.) Плегуца М.Д.,
Шкробанець І.В., Коваль М.В., Калараш В.О., Никифор Л.В., Паламар І.С.
Вирішили:
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. щодо кандидатури Чепіля М.І. взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною адміністрацією проект рішення "Про призначення головного лікаря
комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня ".
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
2. Слухали:
Про виконання обласного бюджету за перший квартал 2014 року.
Доповідає: Чобан Ю.І. - заступник директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
Виступили: (з рекомендацією підтримати поданий проект рішення) Шкробанець І.В., Коваль М.В., Калараш В.О., Никифор Л.В., Плегуца М.Д., Паламар І.С.
Вирішили:
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного бюджету за перший квартал 2014 року взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною адміністрацією проект рішення "Про виконання обласного бюджету за
перший квартал 2014 року ".
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
3. Слухали:
Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік.
Доповідає: Чобан Ю.І. - заступник директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
Виступили: (з рекомендацією підтримати поданий проект рішення) Никифор Л.В., Плегуца М.Д.,Шкробанець І.В., Коваль М.В., Калараш В.О., Паламар І.С.
Вирішили:
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного бюджету
на 2014 рік взяти до відома.
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2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік".
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
4. Слухали:
Про реалізацію донорської плазми обласним центром служби крові.
Доповідає: Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації щодо реалізації обласним центром служби
крові донорської плазми ПрАТ "Біофарма".
Виступили: Калараш В.О., Никифор Л.В., Шкробанець І.В.,Мисевич В.М.,
Плегуца М.Д., Паламар І.С. з підтримкою прийнятого директором Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А.
рішення щодо реалізації обласним центром служби крові донорської плазми ПрАТ "Біофарма".
Вирішили:
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. щодо реалізації обласним центром служби
крові донорської плазми ПрАТ "Біофарма" взяти до відома.
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
5. Слухали:
Про звернення постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства та
соціального захисту Львівської обласної ради щодо громадського руху
"Медична спільнота за цілісність та суверенітет України".
Доповідає: Паламар І.С. – голова постійної комісії.
Виступили: (зі схваленням пропозиції Паламаря І.С.) Шкробанець І.В.,
Плегуца М.Д., Никифор Л.В., Калараш В.О.
Вирішили:
1. Інформацію голови постійної комісії Паламаря І.С. про звернення постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства та соціального захисту Львівської обласної ради щодо вищезазначеного громадського руху взяти до відома.
2. Рекомендувати медичним працівникам Чернівецької області долучитися
до громадського руху"Медична спільнота за цілісність та суверенітет України", зайняти усвідомлену патріотичну позицію, докласти всіх зусиль до
збереження держави, підтримати Українську Армію і гідно виконувати свій
професійний обов’язок перед народом України.
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
6. Слухали:
Про публікацію в газеті "Час" "Лікарня у жахливому стані".
Доповідає: Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
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Виступили: (з рекомендацією включити представником депутатської комісії з питань охорони здоров'я в комісію обласної ради для перевірки фактів,
викладених у публікації в газеті "Час" Паламаря І.С.) Шкробанець І.В., Калараш В.О., Никифор Л.В., Плегуца М.Д., Паламар І.С.
Вирішили:
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. щодо створення комісії для перевірки фактів, викладених у публікації в газеті "Час" взяти до відома.
2. Рекомендувати голові обласної ради створити відповідну комісію, ввести
до її складу від постійної комісії з питань охорони здоров'я Паламаря І.С.
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
7. Слухали:
Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2013 рік.
Доповідає: Гавриш В.М.- заступник директора Департаменту економічного
розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.
Виступили: (з рекомендацією підтримати поданий проект рішення) Плегуца М.Д., Шкробанець І.В., Коваль М.В., Калараш В.О., Паламар І.С.
Вирішили:
1. Інформацію заступника директора Департаменту економічного розвитку
і торгівлі обласної державної адміністрації Гавриша В.М. про виконання
Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області за
2013 рік взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною адміністрацією оновлений проект рішення "Про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Чернівецької області за 2013 рік”.
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
8. Слухали:
Про програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на
2014 рік.
Доповідає: Гавриш В.М.- заступник директора Департаменту економічного
розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.
Виступили: (з рекомендацією підтримати поданий проект рішення) Плегуца М.Д., Шкробанець І.В., Коваль М.В., Калараш В.О., Паламар І.С.
Вирішили:
1. Інформацію заступника директора Департаменту економічного розвитку
і торгівлі обласної державної адміністрації Гавриша В.М. про програму
економічного і соціального розвитку області на 2014 рік зі змінами і доповненнями взяти до відома.
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2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною адміністрацією оновлений проект рішення „Про програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2014 рік ”.
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.

Голова
постійної комісії

І. Паламар

Секретар комісії

Л. Никифор

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 1/34

від 29 травня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. про кандидатуру Чепіля Миколи Івановича на посаду головного лікаря КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня", постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації Андрієць О.А. щодо кандидатури Чепіля М.І. взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про призначення головного лікаря комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня ".

Голова постійної комісії

І. Паламар

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 2/34
від 29 травня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання
обласного бюджету за перший квартал 2014 року, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного бюджету за перший
квартал 2014 року взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною
адміністрацією проект рішення „Про виконання обласного бюджету за перший
квартал 2014 року”.

Голова постійної комісії

І. Паламар

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 3/34

від 29 травня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення
змін до обласного бюджету на 2014 рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника директора Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного бюджету
на 2014 рік взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною адміністрацією проект рішення „Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік”.

Голова постійної комісії

І. Паламар

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 4/34
від 29 травня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. про реалізацію
донорської плазми обласним центром служби крові, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. щодо реалізації обласним центром служби
крові донорської плазми ПрАТ "Біофарма" взяти до відома.

Голова постійної комісії

І. Паламар

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 5/34

від 29 травня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії Паламаря І.С. про звернення постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства та соціального захисту Львівської обласної ради щодо громадського руху
"Медична спільнота за цілісність та суверенітет України", постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови постійної комісії Паламаря І.С. про звернення постійної
комісії з питань охорони здоров'я, материнства та соціального захисту Львівської обласної ради щодо вищезазначеного громадського руху взяти до відома.
2. Рекомендувати медичним працівникам Чернівецької області долучитися до
громадського руху"Медична спільнота за цілісність та суверенітет України",
зайняти усвідомлену патріотичну позицію, докласти всіх зусиль до збереження
держави, підтримати Українську Армію і гідно виконувати свій професійний
обов’язок перед народом України.

Голова постійної комісії

І. Паламар

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 6/34

від 29 травня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. про публікацію
в газеті "Час" "Лікарня у жахливому стані" щодо функціонування ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" (головний лікар Ушаков В.І.), постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації Андрієць О.А. щодо створення комісії для перевірки фактів, викладених у публікації в газеті "Час" взяти до відома.
2. Рекомендувати голові обласної ради створити відповідну комісію, ввести до
її складу від постійної комісії з питань охорони здоров'я Паламаря І.С.

Голова постійної комісії

І. Паламар

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 7.1/34
від 29 травня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації Гавриша В.М. про виконання програми економічного і соціального розвитку області за 2013 рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника директора Департаменту економічного розвитку і
торгівлі обласної державної адміністрації Гавриша В.М. про виконання програми економічного і соціального розвитку області за 2013 рік взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною
адміністрацією проект рішення „Про виконання програми економічного і соціального розвитку області за 2013 рік ”.

Голова постійної комісії

І. Паламар

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 7.2/34
від 29 травня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації Гавриша В.М. про програму економічного і соціального розвитку області на 2014
рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника директора Департаменту економічного розвитку і
торгівлі обласної державної адміністрації Гавриша В.М. про програму економічного і соціального розвитку області на 2014 рік зі змінами і доповненнями
взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною
адміністрацією оновлений проект рішення „Про програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2014 рік ”.

Голова постійної комісії

І. Паламар

