УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ

засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я
від 16 січня 2015 р.

№ 39

Присутні:
члени комісії:
Плегуца М.Д., Никифор Л.В., Калараш В.О., Нікітін В.О., Шкробанець І.В.
запрошені:
Пушко-Цибуляк Є.М. - директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
Лесюк Ю.М. – заступник директора Департаменту – начальник управління
організаційно-ресурсного забезпечення Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
Головує на засіданні: Плегуца М.Д. – заступник голови постійної комісії.

Порядок денний:

1. Про обласний бюджет на 2015 рік.
2. Про призначення Казанського А.Ю. на посаду директора ОКУ "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями
нервової системи".
3. Про встановлення в ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги - університетська клініка" системи аварійного живлення.
4. Про розгляд звернення Чернівецького обласного об"єднання "Майдан"
від 25 грудня 2014 року.
5. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VI скликання до
Верховної Ради України щодо внесення змін до окремих законодавчих
актів.
1. Слухали:
Про обласний бюджет на 2015 рік.
Доповідає: Пушко-Цибуляк Є.М. - директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.
Виступили: (з рекомендацією підтримати поданий проект рішення) Шкробанець І.В., Никифор Л.В., Калараш В.О., Нікітін В.О., Плегуца М.Д.
Вирішили:
1. Інформацію Пушко-Цибуляк Є.М. - директора Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації про обласний бюджет на 2015 рік взяти
до відома.
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2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною адміністрацією проект рішення "Про обласний бюджет на 2015 рік ".
Голосували: за-5; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
2. Слухали:
Про призначення Казанського А.Ю. на посаду директора ОКУ "Обласний
центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи".
Доповідає: Лесюк Ю.М. – заступник директора Департаменту – начальник
управління організаційно-ресурсного забезпечення Департаменту охорони
здоров'я обласної державної адміністрації.
Виступили: (з рекомендацією підтримати внесений проект рішення) Нікітін В.О., Шкробанець І.В., Никифор Л.В., Калараш В.О., Плегуца М.Д.
Вирішили:
1. Інформацію про повторний розгляд, на виконання протокольного рішення сесії обласної ради від 18 грудня 2014 року № 46/30, питання щодо призначення Казанського А.Ю. на посаду директора ОКУ "Обласний центр
медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової
системи" взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти рішення "Про призначення Казанського А.Ю. на посаду директора ОКУ "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи".
Голосували: за-5; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
3. Слухали:
Про встановлення в ОКУ Лікарня швидкої медичної допомогиуніверситетська клініка" системи аварійного живлення.
Доповідає: Лесюк Ю.М. – заступник директора Департаменту – начальник
управління організаційно-ресурсного забезпечення Департаменту охорони
здоров'я обласної державної адміністрації.
Виступили: Шкробанець І.В., Нікітін В.О., Никифор Л.В., Калараш В.О.,
Лесюк Ю.М., Плегуца М.Д.
Вирішили:
1. Інформацію про стан впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, організацію безперебійного та якісного електрозабезпечення споживачів області, на виконання рішення Колегії обласної ради від 8 грудня
2014 року № 1-32/14, взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації вирішити питання про фінансування встановлення в ОКУ Лікарня швидкої медичної допомоги-університетська клініка" системи аварійного живлення для забезпечення належної роботи установи в період планових чи позапланових відключень електроенергії.
Голосували: за-5; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
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4. Слухали:
Про розгляд звернення Чернівецького обласного об"єднання "Майдан" від
25 грудня 2014 року.
Доповідає: Плегуца М.Д. – заступник голови постійної комісії.
Виступили: Нікітін В.О., Калараш В.О., Шкробанець І.В., Никифор Л.В.,
Плегуца М.Д.
Вирішили:
1. Інформацію про звернення Чернівецького обласного об"єднання "Майдан" від 25 грудня 2014 року щодо звільнення з посади заступника голови
Чернівецької обласної ради Маніліча В.М. взяти до відома.
Голосували: за-5; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.
5. Слухали:
Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VI скликання до Верховної Ради України щодо внесення змін до окремих законодавчих актів.
Доповідає: Плегуца М.Д. – заступник голови постійної комісії.
Виступили: Калараш В.О., Нікітін В.О., Шкробанець І.В., Никифор Л.В.,
Плегуца М.Д.
Вирішили:
1. Інформацію про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до окремих законодавчих актів в
частині призначення і звільнення з посад керівників комунальних закладів
освіти та охорони здоров'я взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради розглянути на черговому пленарному
засіданні проект рішення "Про звернення депутатів Чернівецької обласної
ради VI скликання до Верховної Ради України щодо внесення змін до
окремих законодавчих актів".
Голосували: за-5; проти-0; утрималися-0; не голосували-0.

Голова постійної комісії

М. Плегуца

Секретар комісії

Л. Никифор

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 1/39
від 16 січня 2015 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про обласний
бюджет на 2015 рік, постійна комісія ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про обласний бюджет на 2015 рік взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною
адміністрацією проект рішення "Про обласний бюджет на 2015 рік ".

Заступник голови постійної комісії

М. Плегуца

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 2/39
від 16 січня 2015 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію про призначення Казанського
Антона Юрійовича на посаду директора ОКУ "Обласний центр медикосоціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи", постійна комісія ВИРІШИЛА:
1. Інформацію щодо подання, на виконання протокольного рішення сесії
обласної ради від 18 грудня 2014 року № 46/30, на повторний розгляд проекту
рішення "Про призначення Казанського А.Ю. на посаду директора ОКУ "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями
нервової системи" взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти рішення "Про призначення Казанського А.Ю. на посаду директора ОКУ "Обласний центр медикосоціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи".

Заступник голови постійної комісії

М. Плегуца

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 3/39
від 16 січня 2015 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Департаменту – начальника управління організаційно-ресурсного забезпечення Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Лесюка Ю.М.
про доцільність встановлення в ОКУ Лікарня швидкої медичної допомогиуніверситетська клініка" системи аварійного живлення, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію щодо встановлення в ОКУ Лікарня швидкої медичної допомоги-університетська клініка" системи аварійного живлення взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації розглянути позитивно питання щодо фінансування встановлення в ОКУ
Лікарня швидкої медичної допомоги-університетська клініка" системи аварійного живлення для забезпечення належної роботи установи в період планових
чи позапланових відключень електроенергії.

Заступник голови постійної комісії

М. Плегуца

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 4/39
від 16 січня 2015 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови постійної
комісії Плегуци М.Д. про розгляд звернення Чернівецького обласного
об"єднання "Майдан" від 25 грудня 2014 року, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про звернення Чернівецького обласного об"єднання "Майдан"
від 25 грудня 2014 року щодо звільнення з посади заступника голови Чернівецької обласної ради Маніліча В.М. взяти до відома.

Заступник голови постійної комісії

М. Плегуца

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВИСНОВОК № 5/39
від 16 січня 2015 р.

м. Чернівці

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови постійної
комісії Плегуци М.Д. про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VI
скликання до Верховної Ради України щодо внесення змін до окремих законодавчих актів, постійна комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України про внесення змін до окремих законодавчих актів в частині
призначення і звільнення з посад керівників комунальних закладів освіти та
охорони здоров'я взяти до відома.
2. Рекомендувати сесії обласної ради розглянути на черговому пленарному засіданні проект рішення "Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради
VI скликання до Верховної Ради України щодо внесення змін до окремих законодавчих актів".

Заступник голови постійної комісії

М. Плегуца

