
 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

П Р О Т О К О Л 
засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я 

  
від 26 вересня 2014 р.    № 36 
  
Присутні:  
члени комісії:   
Паламар І.С., Плегуца М.Д., Никифор Л.В., Коваль М.В., Калараш 
В.О., Мисевич В.М., Шкробанець І.В., 
 
-запрошена: 
Пушко – Цибуляк Є.М. - директор Департаменту фінансів обласної держа-
вної адміністрації. 
 
Головує на засіданні: Паламар І.С. – голова постійної комісії.  
 
 

Порядок денний:  
 

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
2. Про призначення Мочульського В.М. тимчасово виконуючим обов’язки 
головного лікаря обласної комунальної установи "Чернівецький обласний 
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом". 
  
1. Слухали: 
Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
Доповідає: Пушко – Цибуляк Є.М. - директор Департаменту фінансів обла-
сної державної адміністрації 
Виступили: (з рекомендацією підтримати поданий проект рішення) Шкро-
банець І.В., Коваль М.В., Калараш В.О., Плегуца М.Д., Паламар І.С. 
Вирішили: 
1. Інформацію про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік взяти 
до відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною держав-
ною адміністрацією проект рішення „Про внесення змін до обласного бю-
джету на 2014 рік” з  врахуванням змін, розглянутих 26 вересня 2014 року. 
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
 
2. Слухали: 



 2 
Про призначення Мочульського В.М. тимчасово виконуючим обов’язки 
головного лікаря обласної комунальної установи "Чернівецький обласний 
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом". 
Доповідає: Паламар І.С. – голова постійної комісії. 
Виступили: (з рекомендацією погодити кандидатуру) Плегуца М.Д., 
Шкробанець І.В., Калараш В.О., Паламар І.С. 
Вирішили: 
1. Інформацію про призначення Мочульського В.М. тимчасово виконую-
чим обов’язки головного лікаря обласної комунальної установи "Черніве-
цький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" взяти до ві-
дома. 
2. Погодити кандидатуру Мочульського Володимира Миколайовича на по-
саду тимчасово виконуючого обов’язки головного лікаря обласної комуна-
льної установи "Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби 
зв СНІДом". 
 
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                  І. Паламар 
 
 
 
Секретар комісії                   Л. Никифор 



 

 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 1/36 
 
 

від  26 вересня  2014 р.  м. Чернівці 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту фі-

нансів обласної державної адміністрації Пушко – Цибуляк Є.М. про внесення 

змін до обласного бюджету на 2014 рік, постійна комісія - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію 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” з врахуванням змін, розглянутих 26 вересня 2014 року. 

 

 
 
 
  
Голова постійної комісії               І. Паламар 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 2/36 
 
 

від  26 вересня  2014 р.  м. Чернівці 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Паламаря І.С. – голови постій-

ної комісії про призначення Мочульського В.М. тимчасово виконуючим 

обов’язки головного лікаря обласної комунальної установи "Чернівецький об-

ласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом", постійна комісія - 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про призначення Мочульського В.М. тимчасово виконуючим 

обов’язки головного лікаря обласної комунальної установи "Чернівецький об-

ласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" взяти до відома. 

2. Погодити кандидатуру Мочульського Володимира Миколайовича на посаду 

тимчасово виконуючого обов’язки головного лікаря обласної комунальної 

установи "Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД-

ом". 

 
 
 
  
Голова постійної комісії               І. Паламар 
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