
 

  

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 28 липня 2015 р. 

  
  № 44 

  
Присутні:  
члени комісії:   
Паламар І.С., Никифор Л.В., Калараш В.О., Коваль М.В., Нікітін В.О., 
Шкробанець І.В., Шкробанець І.Д. 
запрошені:  
Чобан Ю.І. - в.о. директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації. 
Лесюк Ю.М. – заступник директора Департаменту охорони здоров'я Чер-
нівецької обласної державної адміністрації.  
 
Головує на засіданні: голова постійної комісії Паламар І.С. 
 

Порядок денний:  
 1. Про затвердження Комплексної соціальної програми протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2015-2018 роки. 
 2. Про створення комунального підприємства "Чернівецький облас-
ний стоматологічний центр" шляхом реорганізації комунальної установи 
"Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка". 
 3. Про розгляд звернення КМУ Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна за 
адресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях. 
 4. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
 5. Про схвалення проекту перспективного плану формування тери-
торій громад Чернівецької області. 
 
1. Слухали: 
Про затвердження Комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2015-2018 роки. 
Доповідає: Лесюк Ю.М. – заступник директора Департаменту охорони 
здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації.  
Виступили: (з пропозицією підтримати поданий проект рішення) Ники-
фор Л.В., Нікітін В.О., Калараш В.О., Шкробанець І.В., Паламар І.С. 
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Вирішили: 
1. Інформацію заступника директора Департаменту охорони здоров'я Чер-
нівецької обласної державної адміністрації Лесюка Ю.М. взяти до відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною держа-
вною адміністрацією 6 липня 2015 року проект рішення "Про затверджен-
ня Комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чер-
нівецькій області на 2015-2018 роки".  
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
 
2. Слухали: 
Про створення комунального підприємства "Чернівецький обласний сто-
матологічний центр" шляхом реорганізації комунальної установи "Черні-
вецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка". 
Доповідає: Лесюк Ю.М. – заступник директора Департаменту охорони 
здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації. 
Виступили: (з пропозицією підтримати поданий проект рішення) Шкро-
банець І.Д., Калараш В.О., Никифор Л.В., Нікітін В.О., Шкробанець І.В., 
Паламар І.С. 
Вирішили: 
1. Інформацію заступника директора Департаменту охорони здоров'я Чер-
нівецької обласної державної адміністрації Лесюка Ю.М.  взяти до відома. 
2. Скерувати поданий обласною державною адміністрацією 3 червня 2015 
року проект рішення "Про створення комунального підприємства "Черні-
вецький обласний стоматологічний центр" шляхом реорганізації комуна-
льної установи "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна полі-
клініка" на доопрацювання. 
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
 
3. Слухали: 
Про розгляд звернення КМУ Чернівецький обласний клінічний кардіоло-
гічний диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: 
вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях. 
 Доповідає: Лесюк Ю.М. – заступник директора Департаменту охорони 
здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації 
Виступили: (з рекомендацією підтримати подану пропозицію) Нікітін 
В.О., Шкробанець І.Д., Никифор Л.В., Калараш В.О., Шкробанець І.В., 
Паламар І.С. 
Вирішили: 
1. Інформацію заступника директора Департаменту охорони здоров'я Чер-
нівецької обласної державної адміністрації Лесюка Ю.М.  взяти до відома. 
2. Погодитись з пропозицією КМУ Чернівецький обласний клінічний кар-
діологічний диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна за ад-
ресою: вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях. 
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
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4. Слухали: 
Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік.  
Доповідає: Чобан Ю.І. - в.о. директора Департаменту фінансів Чернівець-
кої обласної державної адміністрації  
Виступили: (з пропозицією підтримати поданий проект рішення) Шкро-
банець І.Д., Калараш В.О., Никифор Л.В., Шкробанець І.В., Нікітін В.О., 
Паламар І.С. 
Вирішили: 
1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів Чернівецької облас-
ної державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік взяти до відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною держа-
вною адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2015 рік".  
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
 
5. Слухали: 
Про схвалення проекту перспективного плану формування територій 
громад Чернівецької області. 
Доповідає: Заверуха В.М. – в.о. начальника управління регіонального роз-
витку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. 
Виступили: (з пропозицією підтримати поданий проект рішення) Ники-
фор Л.В., Шкробанець І.В., Калараш В.О, Паламар І.С.) 
Вирішили: 
1. Інформацію про перспективний план формування територій громад Че-
рнівецької області взяти до відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною держа-
вною адміністрацією проект рішення "Про схвалення проекту перспектив-
ного плану формування територій громад Чернівецької області".  
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 № 1/44 
 

від  28 липня  2015 р.  м. Чернівці 
 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Депар-

таменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації Ле-

сюка Ю.М. про затвердження Комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2015-2018 роки, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника директора Департаменту охорони здоров'я Черніве-

цької обласної державної адміністрації Лесюка Ю.М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною 

адміністрацією 6 липня 2015 року проект рішення "Про затвердження Компле-

ксної соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області 

на 2015-2018 роки".  
 
 
 
Голова постійної комісії                                   І. Паламар 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 2/44 
 

від  28 липня  2015 р.  м. Чернівці 
 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Депар-

таменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації Ле-

сюка Ю.М. про створення комунального підприємства "Чернівецький облас-

ний стоматологічний центр" шляхом реорганізації комунальної установи "Че-

рнівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка", постійна комі-

сія 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника директора Департаменту охорони здоров'я Черніве-

цької обласної державної адміністрації Лесюка Ю.М. взяти до відома. 

2. Скерувати поданий обласною державною адміністрацією 3 червня 2015 року 

проект рішення "Про створення комунального підприємства "Чернівецький 

обласний стоматологічний центр" шляхом реорганізації комунальної установи 

"Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка" на доопра-

цювання. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                   І. Паламар 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 3/44 
 

від  28 липня  2015 р.  м. Чернівці 
 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Депар-

таменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації Ле-

сюка Ю.М. щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Героїв 

Майдану, 230 в м. Чернівцях, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника директора Департаменту охорони здоров'я Черніве-

цької обласної державної адміністрації Лесюка Ю.М.  взяти до відома. 

2. Погодитись з пропозицією КМУ Чернівецький обласний клінічний кардіо-

логічний диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою: 

вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівцях. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                   І. Паламар 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 4/44 
 

від  28 липня  2015 р.  м. Чернівці 
 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 

фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про вне-

сення змін до обласного бюджету на 2015 рік, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію в.о. директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної 

державної адміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного бюджету 

на 2015 рік взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною 

адміністрацією проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 

2015 рік".  
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                           І. Паламар 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 5/44 
 

від  28 липня  2015 р.  м. Чернівці 
 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію про схвалення проекту перспе-

ктивного плану формування територій громад Чернівецької області, постійна 

комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про схвалення проекту перспективного плану формування те-

риторій громад Чернівецької області взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною 

адміністрацією проект рішення " Про схвалення проекту перспективного пла-

ну формування територій громад Чернівецької області ".  
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                           І. Паламар 
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