
  

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 2 квітня 2015 р. 

  
  № 41 

 
Присутні:  
члени комісії:   
Плегуца М.Д., Никифор Л.В., Калараш В.О., Коваль М.В., Мисевич В.М., 
Шкробанець І.В. 
запрошені:  

Порядок денний:  
 

1. Про звернення доцента кафедри сімейної медицини БДМУ- депутата об-
ласної ради Никифор Л.В. щодо конфлікту в клінічному пологовому буди-
нку №1 м. Чернівці. 
 
2. Про звернення Чернівецької обласної організації профспілки працівників 
охорони здоров'я України щодо скорочення працівників закладів охорони 
здоров'я. 
 
1. Слухали: 
Про звернення доцента кафедри сімейної медицини БДМУ- депутата обла-
сної ради Никифор Л.В. щодо конфлікту в клінічному пологовому будинку 
№1 м. Чернівці. 
Доповідає: - секретар постійної комісії Никифор Л.В. 
Виступили: (з рекомендацією підтримати пропозиції секретаря постійної 
комісії - доцента кафедри сімейної медицини БДМУ Никифор Л.В.) Кала-
раш В.О., Никифор Л.В., Шкробанець І.В., Андрієць О.А., Плегуца М.Д. 
Вирішили: 
1. Інформацію секретаря комісії Никифор Л.В. щодо конфлікту в клінічно-
му пологовому будинку №1 м. Чернівці взяти до відома. 
2. Рекомендувати директору Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації Андрієць О.А. спільно з керівництвом ві-
дповідних медичних закладів м. Чернівці врегулювати виробничий конф-
лікт, що виник між працівниками клінічного пологового будинку №1 м. 
Чернівці, про вжиті заходи інформувати Чернівецьку обласну раду. 
 
Голосували: за-6; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
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2. Слухали: 
Про звернення Чернівецької обласної організації профспілки працівників 
охорони здоров'я України щодо скорочення працівників закладів охорони 
здоров'я. 
Доповідає: секретар комісії Никифор Л.В. 
Виступили: (з рекомендацією підтримати пропозиції профспілки) Калараш 
В.О., Никифор Л.В., Шкробанець І.В., Плегуца М.Д. 
Вирішили: 
1. Інформацію заступника голови постійної комісії М. Плегуци про звер-
нення Чернівецької обласної організації профспілки працівників охорони 
здоров'я України щодо скорочення працівників закладів охорони здоров'я 
взяти до відома. 
2. Рекомендувати директору Департаменту охорони здоров'я Чернівецької 
обласної державної адміністрації Андрієць О.А. розглянути звернення що-
до призупинення скорочення чисельності працівників закладів охорони 
здоров'я, про результати розгляду інформувати Чернівецьку обласну орга-
нізацію профспілки працівників охорони здоров'я України та обласну раду. 
Голосували: за-6; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
 
 
 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії                      М. Плегуца 
 
 
Секретар комісії                  Л. Никифор
  



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 1/41 
 

від 2 квітня 2015 р.  м. Чернівці 
 
 
 
 
 Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря постійної комісії Ни-

кифор Л.В. щодо конфлікту в клінічному пологовому будинку №1 м. Чернівці,  

постійна комісія - 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію секретаря комісії Никифор Л.В. щодо конфлікту в клінічному 

пологовому будинку №1 м. Чернівці взяти до відома. 

2. Рекомендувати директору Департаменту охорони здоров'я Чернівецької об-

ласної державної адміністрації Андрієць О.А. спільно з керівництвом відпові-

дних медичних закладів м. Чернівці врегулювати виробничий конфлікт, що 

виник між працівниками клінічного пологового будинку №1 м. Чернівці, про 

вжиті заходи інформувати Чернівецьку обласну раду. 

 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                    М. Плегуца      
 
 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 2/41 
 

від  2 квітня  2015 р.  м. Чернівці 
 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови постійної 

комісії М. Плегуци про звернення Чернівецької обласної організації профспіл-

ки працівників охорони здоров'я України щодо скорочення працівників закла-

дів охорони здоров'я, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника голови постійної комісії М. Плегуци про звернення 

Чернівецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я 

України щодо скорочення працівників закладів охорони здоров'я взяти до ві-

дома. 

2. Рекомендувати директору Департаменту охорони здоров'я Чернівецької об-

ласної державної адміністрації Андрієць О.А. розглянути звернення щодо при-

зупинення скорочення чисельності працівників закладів охорони здоров'я, про 

результати розгляду інформувати Чернівецьку обласну організацію профспіл-

ки працівників охорони здоров'я України та обласну раду. 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії                        М. Плегуца 
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