УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ

засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я
від 3 грудня 2014 р.

№ 38

Присутні:
члени комісії:
Плегуца М.Д., Никифор Л.В., Калараш В.О., Коваль М.В., Мисевич В.М.,
Нікітін В.О., Шкробанець І.В.
-запрошені:
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
Дякова А.А. - заступник директора - начальник управління фінансів соціальної сфери та органів влади Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації.
Головує на засіданні: Плегуца М.Д. – заступник голови постійної комісії.

Порядок денний:

1. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року.
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік.
3. Про доцільність функціонування КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на
туберкульоз".
4. Про дострокове припинення дії контракту з начальником обласної комунальної установи "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуком М.М.
5. Про рекомендації колегії Департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров'я.
6.Про план роботи постійної комісії з питань охорони здоров'я на 2015 рік.
7. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік.
8. Про внесення до порядку денного чергового пленарного засідання питання "Про затвердження Регіональної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів у 2014-2016 роках".
1. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року.
Доповідає: Дякова А.А. - заступник директора - начальник управління фінансів соціальної сфери та органів влади Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації.
Виступили: (з рекомендацією підтримати внесений проект рішення)
Шкробанець І.В., Никифор Л.В., Коваль М.В., Калараш В.О., Мисевич
В.М., Нікітін В.О., Плегуца М.Д.
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Вирішили:
1. Інформацію про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року
взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти внесений обласною державною адміністрацією 4 листопада 2014 року за № 01.19/18-1868 проект рішення „Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року".
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
2. Слухали:
Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік.
Доповідає: Дякова А.А. - заступник директора - начальник управління фінансів соціальної сфери та органів влади Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації.
Виступили: (з рекомендацією підтримати внесений проект рішення) Никифор Л.В., Калараш В.О., Коваль М.В., Мисевич В.М., Нікітін В.О.,
Шкробанець І.В., Плегуца М.Д.
Вирішили:
1. Інформацію про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік взяти
до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти внесений обласною державною адміністрацією 28 листопада 2014 року за № 01.13/18-2018 проект
рішення „Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік”.
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
3. Слухали:
Про доцільність функціонування КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих
на туберкульоз".
Доповідає: Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
Виступили: (з рекомендацією підтримати внесений проект рішення) Никифор Л.В., Калараш В.О., Коваль М.В., Мисевич В.М., Нікітін В.О.,
Шкробанець І.В., Плегуца М.Д.
Вирішили:
1. Інформацію про доцільність функціонування КМУ "Лікарня "Хоспіс" для
хворих на туберкульоз взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради розглянути проект рішення
"Про доцільність функціонування КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на
туберкульоз" на черговому пленарному засіданні та враховуючи те, що у
вересні 2014 року в лікарні було скорочено 10 ліжок, внести зміни до пункту 2-го рішення та вилучити слова "оптимізувати ліжковий фонд КМУ
"Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз".
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
4. Слухали:
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Про дострокове припинення дії контракту з начальником ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуком М.М.
Доповідає: Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
Виступили: (з рекомендацією підтримати поданий проект рішення) Никифор Л.В., Калараш В.О., Коваль М.В., Мисевич В.М., Нікітін В.О., Шкробанець І.В., Плегуца М.Д.
Вирішили:
1. Інформацію про дострокове припинення дії контракту з начальником
ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни"
Мігайчуком М.М. взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради розглянути поданий обласною державною адміністрацією 10 листопада 2014 року за № 01.36/18-1899 проект
рішення „ Про дострокове припинення дії контракту з начальником ОКУ
"Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуком М.М.”
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
5. Слухали:
Про рекомендації колегії Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров'я.
Доповідає: Плегуца М.Д. – заступник голови постійної комісії.
Виступили: Никифор Л.В., Калараш В.О., Коваль М.В., Мисевич В.М., Нікітін В.О., Шкробанець І.В., Плегуца М.Д.
Вирішили:
1. Інформацію про взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації розглянути питання щодо доцільності оптимізації мережі закладів охорони здоров'я у Чернівецькій області.
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
6. Слухали:
Про план роботи постійної комісії з питань охорони здоров'я на 2015
рік.
Доповідає: Плегуца М.Д. – заступник голови постійної комісії.
Виступили: (з рекомендацією підтримати запропонований проект плану
роботи) Никифор Л.В., Калараш В.О., Коваль М.В., Мисевич В.М., Нікітін
В.О., Шкробанець І.В., Плегуца М.Д.
Вирішили:
1. Інформацію про взяти до відома.
2. Затвердити план роботи постійної комісії з питань охорони здоров'я на
2015 рік .
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
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7. Слухали:
Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік.
Доповідає: Плегуца М.Д. – заступник голови постійної комісії.
Виступили: (з рекомендацією підтримати поданий проект рішення) Никифор Л.В., Калараш В.О., Коваль М.В., Мисевич В.М., Нікітін В.О., Шкробанець І.В., Плегуца М.Д.
Вирішили:
1. Інформацію про план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий виконавчим апаратом обласної ради проект рішення „Про план роботи Чернівецької обласної
ради на 2014 рік”.
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
8. Слухали:
Про внесення до порядку денного чергового пленарного засідання питання "Про затвердження Регіональної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів у 2014-2016 роках".
Доповідає: Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
Виступили: (з рекомендацією підтримати поданий проект рішення) Никифор Л.В., Калараш В.О., Коваль М.В., Мисевич В.М., Нікітін В.О., Шкробанець І.В.
Вирішили:
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. про необхідність термінового розгляду на
сесії питання "Про затвердження Регіональної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів у 2014-2016 роках" взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради включити до порядку денного чергового пленарного засідання питання "Про затвердження Регіональної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів у 20142016 роках"
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
Заступник голови постійної комісії

М. Плегуца

Секретар комісії

Л. Никифор

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 1/38
від 3 грудня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора - начальника управління фінансів соціальної сфери та органів влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А. про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року, постійна комісія ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року взяти
до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти внесений обласною державною
адміністрацією 4 листопада 2014 року за № 01.19/18-1868 проект рішення
„Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року".

Заступник голови постійної комісії

М. Плегуца

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 2/38
від 3 грудня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора - начальника управління фінансів соціальної сфери та органів влади Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Дякової А.А. 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 28 листопада 2014 року за № 01.13/18-2018 проект рішення
„Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік”.

Заступник голови постійної комісії

М. Плегуца

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 3/38
від 3 грудня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. щодо проекту
рішення "Про доцільність функціонування КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих
на туберкульоз", постійна комісія ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. щодо проекту рішення про доцільність
функціонування комунальної медичної установи "Лікарня "Хоспіс" для хворих
на туберкульоз взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради розглянути проект рішення "Про
доцільність функціонування КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" на черговому пленарному засіданні та враховуючи те, що у вересні 2014
року в лікарні було скорочено 10 ліжок, внести зміни до пункту 2-го рішення
та вилучити слова "оптимізувати ліжковий фонд КМУ "Лікарня "Хоспіс" для
хворих на туберкульоз".
Заступник голови постійної комісії

М. Плегуца

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 4/38
від 3 грудня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. щодо проекту
рішення "Про дострокове припинення дії контракту з начальником обласної
комунальної установи "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуком М.М.", постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації Андрієць О.А. про дострокове припинення дії контракту з начальником ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної
війни" Мігайчуком М.М. взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради розглянути поданий обласною державною адміністрацією 10.11.2014 р. за № 01.36/18-1899 проект рішення „ Про дострокове припинення дії контракту з начальником ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни" Мігайчуком М.М.”

Заступник голови постійної комісії

М. Плегуца

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 5/38
від 3 грудня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови постійної
комісії Плегуци М.Д. про рекомендації колегії Департаменту фінансів обласної
державної адміністрації щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров'я,
постійна комісія ВИРІШИЛА:
1. Інформацію щодо пропозицій по оптимізації мережі закладів охорони здоров'я про взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації розглянути пропозиції колегії Департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо доцільності оптимізації мережі закладів охорони здоров'я у Чернівецькій області.

Заступник голови постійної комісії

М. Плегуца

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 6/38
від 3 грудня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови постійної
комісії Плегуци М.Д. про план роботи постійної комісії обласної ради з питань
охорони здоров’я на 2015 рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про план роботи постійної комісії обласної ради з питань
охорони здоров’я на 2015 рік взяти до відома.
2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я на 2015 рік.

Заступник голови постійної комісії

М. Плегуца

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 7/38
від 03 грудня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію про план роботи Чернівецької
обласної ради на 2015 рік, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Погодитись із поданим виконавчим апаратом обласної ради проектом
рішення „ Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2015 рік ” та пропонувати внести його на розгляд чергової сесії обласної ради.

Заступник голови постійної комісії

М. Плегуца

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
РЕКОМЕНДАЦІЇ № 8/38
від 03 грудня 2014 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А., постійна комісія
РЕКОМЕНДУЄ:
- сесії обласної ради включити до порядку денного чергового пленарного засідання питання "Про затвердження Регіональної програми профілактики,
діагностики та лікування вірусних гепатитів у 2014-2016 роках".

Заступник голови постійної комісії

М. Плегуца

