
 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань праці та соціального захисту населення 

  
 
  " 09" грудня 2014 року                                                     м. Чернівці, 11.00 
                                                                                                              

Протокол № 35 
засідання постійної комісії обласної ради  

Присутні : 
 Віщук С.І, Мельничук В.К.  Залявський В.Д. 

 Запрошені:  
Пушко-Цибуляк Є.М..,Кіндрат В.М., Півень Ю.Й., Лесюк Ю.М.., Думанчук А.І  

 
Порядок денний засідання:  

 
1. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 року. 
Доповідач: заступник директора Департаменту фінансів 

облдержадміністрації Кіндрат В.М.  
 
2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
Доповідач: заступник директора Департаменту фінансів ОДА Кіндрат В.М 
 
3. Про виділення коштів сестрі загиблого Лейби П.Р. Тикуцькій В.Р. 
Доповідач: заступник директора Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації Півень Ю.Й. 
 
4. Про виділення коштів сім'ї загиблого Вербицького О.Р. 
Доповідач: заступник директора Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації Півень Ю.Й. 
 
5. Щодо виконання рішень колегії Департаменту фінансів 

облдержадміністрації від 06.11.2014р. 
Доповідач: заступник директора Департаменту фінансів 

облдержадміністрації Кіндрат В.М., заступник директора Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації Півень Ю.Й., заступник 
директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Лесюк Ю.М 

 
6. Про стан дотримання чинного законодавства при призначенні допомог, 

субсидій, пільг та чорнобильських виплат. 
Доповідач: заступник директора Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації Півень Ю.Й. 
 



7. Про запровадження єдиного механізму забезпечення потреб дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, для вихованців інтернатних 
закладів. 

Доповідач: заступник директора Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації Півень Ю.Й. 

 
8. Про стан соціального захисту населення у Вижницькому районі. 
Доповідач: заступник директора Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації Півень Ю.Й. 
 
9. Про стан роботи соціальних працівників у Вижницькому районі, її 

ефективність. 
Доповідач: заступник директора Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації Півень Ю.Й. 
 
10. Про розгляд звернення мешканця с. Тисовець, Сторожинецького 

району Стефанесій В.Д. 
Доповідач:заступник голови постійної комісії обласної ради з питань 

праці та соціального захисту населення Віщук С.І. 
 
 
1. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту фінансів 

облдержадміністрації Кіндрата В.М.. про виконання обласного бюджету за 9 
місяців 2014 року. 

     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К. 
Вирішили:  

- Взяти інформацію до відома. 
-  Внести питання про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2014 

року на розгляд сесії обласної ради. 
 

2.Слухали: інформацію заступника директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації Кіндрата В.М. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік. 

     Виступили: Віщук С.І., Залявський В.Д. 
Вирішили:  

- Взяти інформацію до відома. 
-    Внести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради. 

 
3. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації Півня Ю.Й.  щодо виділення коштів 
сестрі загиблого Лейби П.Р. Тикуцькій В.Р. 

     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К. 
Вирішили:  

Внести на розгляд чергового засідання сесії обласної ради проект рішення 
щодо виділення коштів сестрі загиблого Лейби П.Р. Тикуцькій В.Р. 

 
 



4. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації Півня Ю.Й. щодо виділення коштів 
сім'ї загиблого Вербицького О.Р. 

     Виступили: Мельничук В.К., Віщук С.І. 
Вирішили:  

Внести на розгляд чергового засідання сесії обласної ради проект рішення 
щодо виділення коштів сім'ї загиблого Вербицького О. Р. 

 
5. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту фінансів 

облдержадміністрації Кіндрата В.М. щодо виконання рішень колегії 
Департаменту фінансів облдержадміністрації від 06.11.2014р. 

     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К., Лесюк Ю.М., Півень Ю.Й. 
Вирішили:  

Інформацію взяти до відома та погодитись з необхідністю подальшого 
удосконалення мережі закладів охорони здоров'я та цивільного захисту 
населення. 

 
6. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації Півня Ю.Й. про стан дотримання 
чинного законодавства при призначенні допомог, субсидій, пільг та 
чорнобильських виплат. 

     Виступили: Віщук С.І., Залявський В.Д. 
Вирішили:  
Інформацію щодо стану дотримання чинного законодавства при 

призначенні допомог, субсидій, пільг та Чорнобильських виплат взяти до 
відома. 

 
7.  Слухали: інформацію про запровадження єдиного механізму 

забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, для вихованців інтернатних закладів. 

     Виступили: Віщук С.І., Залявський В.Д. 
Вирішили:  
Погодитись з пропозиціями Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації  від 10.11.2014р. № 6227/1, наданими 
Міністерству соціальної політики України щодо запровадження єдиного 
механізму забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, для вихованців інтернатних закладів.  

 
8.  Слухали: інформацію про стан соціального захисту населення у 

Вижницькому районі. 
     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К. 

Вирішили:  
1. Інформацію про стан соціального захисту населення у Вижницькому 

районі  взяти до відома. 
 2. Продовжити роботу щодо забезпечення соціального захисту 
населення у Вижницькому районі та забезпечити дієвий контроль за станом 
дотримання суб'єктами господарювання чинного законодавства про оплату 



праці, першочерговості виплати заробітної плати, надання державних 
соціальних допомог, компенсацій та соціальних послуг. 

 
9. Слухали: інформацію про стан роботи соціальних працівників у 

Вижницькому районі, її ефективність. 
     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К. 

Вирішили:  
1. Інформацію про стан роботи соціальних працівників у Вижницькому 

районі  взяти до відома. 
 2. Продовжити роботу щодо соціального обслуговування та надання 
соціальних послуг громадянам, що потребують державної допомоги. 

 
10. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

праці та соціального захисту населення     Мельничука В.К. щодо розгляду 
звернення громадянина Стефанесія В.Д.  про перегляд рішення стосовно 
шкоди, заподіяної домогосподарству заявника внаслідок повені 28-29 червня 
2010 року. 
          Виступили: Залявський В.Д., Віщук С.І. 

Вирішили:  
Обмежитись взяттям інформації до відома. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                     В. Мельничук 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "9"  грудня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про виконання обласного бюджету 
 за 9 місяців  2014 року 
 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши  інформацію Пушко-Цибуляк Є.М.- 

директора Департаменту фінансів  обласної державної адміністрації про 
виконання  обласного бюджету  за  9 місяців 2014 року, постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести зазначене питання на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 

 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "9"  грудня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік 
 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши  інформацію Пушко-Цибуляк Є.М.- 

директора Департаменту фінансів  обласної державної адміністрації про 
внесення змін до обласного бюджету  на 2014 рік, постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести зазначене питання на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 

 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "9"  грудня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про виділення коштів  
сестрі загиблого Лейби П.Р. 
Тикуцькій В.Р.  
 
 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради,  внесений 
обласною державною адміністрацією від 24.11.2014р. № 01.39/18-1982 "Про 
виділення коштів сестрі загиблого Лейби П.Р. Тикуцькій В.Р.", з метою 
забезпечення виплати матеріальної допомоги  Тикуцькій Вікторії Радівні, 
єдиній спадкоємниці загиблого під час виконання військового обов'язку 
внаслідок бойових дій в ході проведення антитерористичної операції Лейби 
Павла Радовича, постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести на розгляд чергового засідання сесії обласної ради проект рішення 
"Про виділення коштів сестрі загиблого Лейби П.Р. Тикуцькій В.Р." 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "9"  грудня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про виділення коштів сім'ї 
загиблого Вербицького О.Р. 
 
 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради,  внесений 
обласною державною адміністрацією від 20.11.2014р. № 01.39/18-1961 "Про 
виділення коштів сім'ї загиблого Вербицького О.Р.", з метою забезпечення 
виплати матеріальної допомоги  сім'ї загиблого під час виконання 
військового обов'язку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в 
Запорізькій області, вірного військовій присязі Вербицького Олексія 
Романовича, постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести на розгляд чергового засідання сесії обласної ради проект рішення 
"Про виділення коштів сім'ї загиблого Вербицького О.Р.". 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "9"  грудня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Щодо виконання рішень колегії 
Департаменту фінансів облдерж- 
адміністрації від 06.11.2014р. 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації "Щодо виконання рішень колегії 
Департаменту фінансів облдержадміністрації від 06.11.2014р." від 
18.11.2014р. № 04\21/854  про стан фінансування системи охорони здоров'я 
області в умовах її реформування та про стан фінансування та ефективність 
використання бюджетних коштів територіальними центрами та центрами 
соціального захисту населення за 9 місяців 2014 року та директора 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Андрієць О.А. та 
заступника директора Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації Півня Ю.Й. щодо планів заходів з оптимізації, мережі, 
ліжкового фонду, штатної чисельності закладів на 2015 рік, постійна    
комісія, - 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

Інформацію Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
щодо фінансування в умовах реформування системи охорони здоров'я 
області та стану фінансування та ефективність використання бюджетних 
коштів територіальними центрами та центрами соціального захисту 
населення за 9 місяців 2014р. взяти до відома та погодитись з необхідністю 
подальшого удосконалення мережі закладів. 

 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "9"  грудня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про стан дотримання чинного 
законодавства при призначенні  
допомог, субсидій, пільг та 
Чорнобильських виплат 
 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши  інформацію Півня Ю.Й.- заступника 

директора Департаменту соціального захисту населення  обласної державної 
адміністрації щодо стану дотримання чинного законодавства при 
призначенні допомог, субсидій, пільг та Чорнобильських виплат, постійна 
комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

Інформацію Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації щодо стану дотримання чинного законодавства при 
призначенні допомог, субсидій, пільг та Чорнобильських виплат взяти до 
відома. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "09"  грудня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про запровадження єдиного механізму 
забезпечення потреб дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, для вихованців інтер- 
натних закладів 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію Півня Ю.Й.- заступника 
директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації про запровадження єдиного механізму забезпечення потреб 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для вихованців 
інтернатних закладів, враховуючи пропозиції Міністерства соціальної 
політики України від 17.09.2014р. № 129/0/1514/57 щодо розгляду питання 
доцільності запровадження єдиного механізму забезпечення потреб дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для вихованців 
інтернатних закладів, а також передачі функції фінансування утримання 
дітей визначеної категорії, які влаштовані в інтернатні заклади за принципом 
"гроші ходять за дитиною" на місцевий рівень постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

Погодитись з пропозиціями Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації  від 10.11.2014р. № 6227/1, наданими 
Міністерству соціальної політики України щодо запровадження єдиного 
механізму забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, для вихованців інтернатних закладів.  

 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 
 
    "9"  грудня 2014 р.                     м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про стан соціального захисту 
населення у Вижницькому районі 
 
 

 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію про стан соціального 
захисту населення у Вижницькому районі, постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Інформацію про стан соціального захисту населення у Вижницькому 
районі  взяти до відома. 
 2. Продовжити роботу щодо забезпечення соціального захисту 
населення у Вижницькому районі та забезпечити дієвий контроль за станом 
дотримання суб'єктами господарювання чинного законодавства про оплату 
праці, першочерговості виплати заробітної плати, надання державних 
соціальних допомог, компенсацій та соціальних послуг. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "9" грудня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про стан роботи соціальних 
працівників у Вижницькому 
районі, її ефективність 
 
 

 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію про стан роботи соціальних 
працівників у Вижницькому районі, її ефективність постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Інформацію про стан роботи соціальних працівників у Вижницькому 
районі  взяти до відома. 
 2. Продовжити роботу щодо соціального обслуговування та надання 
соціальних послуг громадянам, що потребують державної допомоги. 

 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
    "9"  грудня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Щодо розгляду звернення мешканця 
с. Тисовець Сторожинецького району 
Стефанесія В.Д.  
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань праці та соціального захисту населення      
Мельничука В.К. щодо розгляду звернення 15-ОПГ від 06.10.2014р. від 
громадянина Стефанесія Василя Дмитровича, мешканця с. Тисовець 
Сторожинецького району (особистий прийом голови обласної ради), який у 
зверненні просить створити повторну комісію щодо перегляду шкоди, 
заподіяної домогосподарству заявника внаслідок повені 28-29 червня 2010 
року, під час якого було знищено огорожу (металева сітка), бесідку та 
затоплено підвал, згідно акту обстеження домогосподарства від 01.07.2010р., 
постійна комісія, - 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань праці та соціального захисту населення     
Мельничука В.К. щодо розгляду на засіданні постійної комісії звернення 
громадянина Стефанесія В.Д., враховуючи комісійний акт обстеження 
домогосподарства заявника, особистий підпис Стефанесія В.Д. в зазначеному 
акті, зважаючи що Стефанесію В.Д., згідно рішення 15 сесії районної ради 6 
скликання від 19.06.2013р. № 73-15/13 було надано для вирішення соціально-
побутових проблем одноразову матеріальну допомогу в сумі 800 гривень та 
за рахунок коштів "Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" 08.10.2013р. виділено грошову 
допомогу у розмірі 300 гривень, постійна комісія рекомендує обмежитись 
взяттям інформації до відома. 

 
Голова постійної комісії           В.Мельничук 
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