
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
У К Р А Ї Н А  

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

  
 
  " 16 " червня 2015 року                                                             м. Чернівці                                                                                                            

Протокол № 39 
засідання постійної комісії обласної ради  

Присутні : 
 Віщук С.І, Бойко Є.В., Мельничук В.К.  Залявський В.Д., Мігайчук М.М. 

 Запрошені:  
Півень Ю.Й., Думанчук А.І  
Порядок денний засідання:  

1. Про внесення змін до "Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2013-2015роки". 
Доповідач: представник Департаменту праці та соціального захисту населення ОДА. 
2. Про стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. 
Доповідач: представник Департаменту економіки ОДА. 
3. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
Доповідач: представник Департаменту фінансів ОДА. 
4. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Президента України щодо 
зміни тарифної політики. 
Доповідач: заступник голови постійної комісії обласної ради з питань праці та 
соціального захисту населення Віщук С.І. 
5.  Про реалізацію заходів проекту "Покращення умов життя та соціальна адаптація 
внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області" за фінансової підтримки ЄС. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради з питань праці та соціального 
захисту населення Мельничук В.К. 

6.  Про затвердження програми підтримки членів сімей учасників АТО Чернівецької 
області "Родина героя" 
Доповідач: заступник голови постійної комісії обласної ради з питань праці та 
соціального захисту населення Віщук С.І. 
7. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Президента України, 
Прем'єр-Міністра України, Голови Верховної Ради України щодо недопустимості 
руйнування фінансової основи місцевого самоврядування. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради з питань праці та соціального 
захисту населення Мельничук В.К. 

8. Про стан виконання "Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2013-2015роки". 
Доповідач: представник Департаменту праці та соціального захисту населення ОДА. 
9. Про стан обслуговування громадян, що перебувають в геріатричних установах 
області. 
Доповідач: представник Департаменту праці та соціального захисту населення ОДА. 
10.  Про стан соціального захисту населення у Заставнівському районі. 
 Доповідач: представник Департаменту праці та соціального захисту населення 
ОДА. 
11. Про стан роботи соціальних працівників у Заставнівському районі, її 

ефективність. 
 Доповідач: представник Департаменту праці та соціального захисту населення 
ОДА. 



12. Про звернення Садгірської районної у м. Чернівцях ради щодо відкриття 
(відновлення) філії Пенсійного фонду України на території Садгірського району по 
вул. Хотинській. 

 Доповідач: голова постійної комісії обласної ради з питань праці та соціального 
захисту населення Мельничук В.К. 

13. Про звернення Чернівецької обласної ради профспілок щодо неприпустимості 
запровадження тарифів на природний газ, електроенергію та відповідно і комунальні 
послуги. 

 Доповідач: голова постійної комісії обласної ради з питань праці та соціального 
захисту населення Мельничук В.К. 

14. Про звернення Вінницької обласної ради щодо перегляду рішення про 
підвищення тарифів на енергоносії для населення та суб'єктів господарської 
діяльності 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради з питань праці та соціального 
захисту населення Мельничук В.К. 

15. Про законотворчі проекти у Верховній Раді України. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради з питань праці та соціального 
захисту населення Мельничук В.К. 

16. Про звернення до депутатів обласної ради громадянина Бурого Сергія 
Володимировича, мешканця м. Чернівці, вул. Руська, 275/144, учасника протестних 
акцій на Майдані у м. Києві щодо виділення коштів на придбання санаторної 
путівки. 

Доповідач:  голова постійної комісії обласної ради з питань праці та соціального 
захисту населення Мельничук В.К. 
17. Про звернення до Президента України Всеукраїнської громадської організації 
інвалідів "Союз Чорнобиль України" щодо відновлення базових норм Закону 
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи". 

Доповідач:  голова постійної комісії обласної ради з питань праці та соціального 
захисту населення Мельничук В.К. 
18. Про протокольне рішення 31 сесії обласної ради 6 скликання від 26.05.2015р. № 
23/31 "Про постійне відкрите поіменне голосування на сесіях обласної ради. 

Доповідач:  голова постійної комісії обласної ради з питань праці та соціального 
захисту населення Мельничук В.К. 
19. Про звернення Чернівецької обласної організації ветеранів України щодо 
реформування механізмів системи надання житлово-комунальних субсидій і 
забезпечення соціального захисту громадян похилого віку та їх сімей та сприяння у 
терміновому вирішенні на регіональному та державному рівнях питань щодо 
врегулювання положення про призначення субсидій та перегляду і розширення 
діапазону коригуючих коефіцієнтів для розрахунку розміру витрат природного газу 
на потреби опалення в залежності від конструктивних умов розташування 
помешкань. 

Доповідач:  голова постійної комісії обласної ради з питань праці та соціального 
захисту населення Мельничук В.К. 
20. Про схвалення проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернівецької області. 
Доповідач: Директор Офісу реформ, член робочої групи з підготовки Перспективного 
плану формування територій Чернівецької області І. Баб'юк. 

 
1. Слухали: інформацію Департаменту праці та соціального захисту 

населення ОДА про внесення змін до "Обласної комплексної програми 
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2013-
2015роки". 
     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К. 

Вирішили:  
1. Взяти інформацію до відома. 



2. Внести проект рішення обласної ради "Про внесення змін до "Обласної 
комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення "Турбота" на 2013-2015роки" на розгляд сесії обласної ради. 

2. Слухали: інформацію про Стратегію розвитку Чернівецької області на 
період до 2020 року. 
     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К. 

Вирішили:  
1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про Стратегію розвитку 

Чернівецької області на період до 2020 року" на розгляд сесії обласної ради. 
3. Слухали: інформацію Департаменту фінансів облдержадміністрації 

про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету  
на 2015 рік". 

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

1.    Взяти інформацію до відома. 
2.Внести проект рішення  обласної ради "Про внесення змін до обласного 

бюджету  на  2015 рік" на розгляд сесії обласної ради. 
4. Слухали: інформацію про звернення депутатів Чернівецької обласної 

ради до Президента України щодо зміни тарифної політики. 
Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К., Залявський В.Д. 

Вирішили:  
1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення  обласної ради "Про звернення депутатів 

Чернівецької обласної ради до Президента України щодо зміни тарифної 
політики" на розгляд чергової сесії обласної ради. 

5. Слухали: інформацію "Про реалізацію заходів проекту рішення 
обласної ради "Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо 
переміщених осіб в Чернівецькій області" за фінансової підтримки ЄС". 

Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К. 
Вирішили:  
1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення  обласної ради "Про реалізацію заходів 

проекту "Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо 
переміщених осіб в Чернівецькій області" за фінансової підтримки ЄС" на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 

6. Слухали: інформацію про затвердження програми підтримки членів 
сімей учасників АТО Чернівецької області "Родина героя". 
     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К., Верига О.В. 

Вирішили:  
1. Взяти зазначену інформацію та висновки Департаменту фінансів 

облдержадміністрації і Департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації до відома. 

2. Повторно розглянути проект рішення "Про затвердження Програми 
підтримки членів сімей учасників АТО Чернівецької області "Родина героя" 
18.06.2015р. на засіданні постійної комісії, запросивши на засідання депутата 
обласної ради Мунтяна І.М. та директора Департаменту соціального захисту 
населення Веригу О.В. та внести на розгляд сесії обласної ради. 

7. Слухали:  Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до 
Президента України, Прем'єр-Міністра України та Верховної Ради України 



щодо недопустимості руйнування фінансової основи місцевого 
самоврядування в Україні 

Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К. 
Вирішили:  
1. Взяти інформацію до відома. 
2. Надати висновок до Департаменту фінансів облдержадміністрації 

для опрацювання проекту тексту звернення, за підсумками виконання 
обласного бюджету за перший квартал 2015 року та подальшого розгляду 
звернення постійною комісією обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій на її черговому засіданні. 

8. Слухали: інформацію Департаменту праці та соціального захисту 
населення ОДА про внесення змін до "Обласної комплексної програми 
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2013-
2015роки". 

Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К. 
Вирішили:  
Взяти інформацію до відома. 

9. Слухали: інформацію представника Департаменту праці та соціального 
захисту населення ОДА про стан обслуговування громадян, що перебувають 
в геріатричних установах області. 
     Виступили: Віщук С.І., Залявський В.Д. 

Вирішили:  
- Взяти інформацію до відома. 
- Продовжити роботу щодо забезпечення належного соціального захисту 

громадян, що перебувають в геріатричних установах. 
10. Слухали: інформацію Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації щодо стану соціального захисту населення у 
Заставнівському районі. 

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

- Взяти інформацію до відома. 
 -  Продовжити роботу щодо забезпечення соціального захисту населення 

у Заставнівському 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. 

11. Слухали: інформацію Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації щодо стану роботи соціальних працівників у 
Заставнівському районі, її ефективність. 

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

- Взяти інформацію до відома. 
- Продовжити роботу щодо соціального обслуговування та надання 

соціальних послуг громадянам, що потребують державної допомоги. 
12. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

праці та соціального захисту населення Мельничука В.К. про звернення 
Садгірської районної у м. Чернівцях ради щодо відкриття (відновлення) філії 
Пенсійного фонду України на території Садгірського району по віл. 
Хотинській. 

     Виступили: Віщук С.І., Мігайчук М.М. 



Вирішили:  
Враховуючи, що відкриття чи відновлення філії Пенсійного фонду на 

території Садгірського району м. Чернівців не віднесено до повноважень 
обласної ради, рішення Садгірської районної у м. Чернівцях ради взяти до 
відома. 

13. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
праці та соціального захисту населення області Мельничука В.К. про 
звернення Чернівецької обласної ради профспілок щодо запровадження 
тарифів на природний газ, електроенергію та відповідно і комунальні 
послуги. 
          Виступили: Віщук С.І., Залявський В.Д. 

Вирішили:  
Враховуючи, що постійною комісією розглянутий та внесений на розгляд 

сесії обласної ради, поданий депутатом Чернівецької обласної ради Мунтяном І.М., 
проект рішення обласної ради "Про звернення депутатів Чернівецької обласної 
ради до Президента України щодо зміни тарифної політики", звернення 
Чернівецької обласної ради профспілок до депутатів обласної ради щодо підтримки 
звернення профспілок області до Президента України щодо відміни 
дискримінаційних постанов НКРЕКП, як таких, що прийняті в порушення вимог 
чинного законодавства підтримати та взяти до відома. 

14. Слухали: інформацію про звернення Вінницької обласної ради 
щодо перегляду рішення про підвищення тарифів на енергоносії для 
населення та суб'єктів господарської діяльності 
       Виступили: Віщук С.І., Залявський В.Д. 
                Вирішили:  

 Враховуючи, що постійною комісією розглянутий та внесений на розгляд 
сесії обласної ради, поданий депутатом Чернівецької обласної ради Мунтяном І.М., 
проект рішення обласної ради "Про звернення депутатів Чернівецької обласної 
ради до Президента України щодо зміни тарифної політики", рішення 37 сесії 
Вінницької обласної ради 6 скликання "Про звернення Вінницької обласної ради 
щодо перегляду рішення про підвищення тарифів на енергоносії для населення та 
суб'єктів господарської діяльності" щодо звернення до Президента України, 
Прем'єр-міністра України та Голови Верховної Ради України щодо перегляду 
рішення про підвищення тарифів на енергоносії взяти до відома. 

15.  Слухали: інформацію про проект рішення Колонщинської 
сільської ради Макарівського району Київської області Довгаль О.П. "Про 
законотворчі проекти у Верховній Раді України" щодо звернення до 
народних депутатів України з метою підтримки законопроекту № 2148. 
          Виступили: Віщук С.І., Залявський В.Д. 

     Вирішили:  
Взяти інформацію до відома. 

16.  Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 
праці та соціального захисту населення Мельничука В.К. про звернення до 
депутатів обласної ради громадянина Бурого Сергія Володимировича, мешканця м. 
Чернівці, вул. Руська, 275/144, учасника протестних акцій на Майдані у м. Києві 
щодо виділення коштів на придбання санаторної путівки. 

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

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Звернення громадянина Бурого С.В. щодо виділення коштів для 

придбання санаторно-курортної путівки для лікування, у відповідності до 



резолюції голови обласної ради, скерувати до Департаменту соціального 
захисту населення ОДА. 

17. Слухали: Інформацію про звернення до Президента України 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" щодо 
відновлення базових норм Закону України "Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". 

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

- Взяти інформацію до відома. 
-  Внести звернення до Президента України Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" щодо відновлення базових 
норм Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо його підтримки на 
розгляд сесії обласної ради. 

18. Слухали: Про протокольне рішення 31 сесії обласної ради 6 
скликання від 26.05.2015р. № 23/31 "Про постійне відкрите поіменне 
голосування на сесіях обласної ради. 

Доповідач:  голова постійної комісії обласної ради з питань праці та 
соціального захисту населення Мельничук В.К. 

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

- Взяти інформацію до відома. 
19. Слухали: Про звернення Чернівецької обласної організації ветеранів 

України щодо реформування механізмів системи надання житлово-комунальних 
субсидій і забезпечення соціального захисту громадян похилого віку та їх сімей та 
сприяння у терміновому вирішенні на регіональному та державному рівнях питань 
щодо врегулювання положення про призначення субсидій та перегляду і 
розширення діапазону коригуючих коефіцієнтів для розрахунку розміру витрат 
природного газу на потреби опалення в залежності від конструктивних умов 
розташування помешкань. 

Доповідач:  голова постійної комісії обласної ради з питань праці та 
соціального захисту населення Мельничук В.К. 

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

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Зважаючи, що на сесію обласної ради винесено питання: "Про 

звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Президента України щодо 
зміни тарифної політики" надати Чернівецькій обласній організації ветеранів 
України письмову відповідь.  
 20. Слухали: Про схвалення проекту перспективного плану 
формування територій громад Чернівецької області. 
Доповідач: Директор Офісу реформ, член робочої групи з підготовки 
Перспективного плану формування територій Чернівецької області І. Баб'юк. 

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

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести питання щодо схвалення проекту перспективного плану 

формування територій громад Чернівецької області на розгляд 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 
 

 
 
    "16"  червня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про внесення змін до "Обласної 
комплексної програми соціальної 
підтримки малозабезпечених 
верств населення "Турбота" на 
2013-2015 роки" 
 
 

 
 

 
Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до "Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2013-2015 роки", постійна 
комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 

"Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених 
верств населення "Турбота" на 2013-2015 роки" на розгляд 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 
 

 
 
    "16"  червня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про Стратегію розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року 
 
 

 
 

 
Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2020 року", постійна 
комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про Стратегію розвитку 

Чернівецької області на період до 2020 року" на розгляд 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 
 

 
 
    " 16 "  червня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про внесення змін до обласного  
бюджету на 2015 рік 
 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши,  внесений Департаментом фінансів 

облдержадміністрації, проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету  на 2015 рік", постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1.      Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення  обласної ради "Про внесення змін до 

обласного бюджету  на  2015 рік" на розгляд 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 
 

 
 
    "16"  червня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до Президента України  
щодо зміни тарифної політики 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради, внесений 
депутатом Чернівецької обласної ради Мунтяном І.М. "Про звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради до Президента України щодо зміни 
тарифної політики", постійна комісія, - 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення  обласної ради "Про звернення депутатів 

Чернівецької обласної ради до Президента України щодо зміни тарифної 
політики" 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 
 

 
 
    "16"  червня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про реалізацію заходів проекту 
"Покращення умов життя та 
соціальна адаптація внутрішньо 
переміщених осіб в Чернівецькій 
області" за фінансової підтримки ЄС 
 
 

 
 

 
Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

реалізацію заходів проекту "Покращення умов життя та соціальна адаптація 
внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області" за фінансової 
підтримки ЄС", постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про реалізацію заходів 

проекту "Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо 
переміщених осіб в Чернівецькій області" за фінансової підтримки ЄС" на 
розгляд 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 
 

 
 
    "16"  червня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про затвердження Програми 
підтримки членів сімей учасників 
АТО Чернівецької області "Родина 
героя" 
 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Програми підтримки членів сімей учасників АТО Чернівецької 
області "Родина героя", висновки Департаменту фінансів 
облдержадміністрації та Департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації щодо можливості включення заходів підтримки членів 
сімей учасників АТО окремим розділом до діючої програми "Турбота" 
постійна комісія, - 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  Взяти зазначену інформацію та висновки Департаменту фінансів 
облдержадміністрації і Департаменту економічного розвитку 
облдержадміністрації до відома. 

2. Повторно розглянути щодо внесення на розгляд сесії обласної ради 
проекту рішення "Про затвердження Програми підтримки членів сімей 
учасників АТО Чернівецької області "Родина героя" 18.06.2015р. на засіданні 
постійної комісії, запросивши на засідання депутата обласної ради Мунтяна 
І.М. та директора Департаменту соціального захисту населення Веригу О.В.  . 
 

 
Голова постійної комісії                     В.Мельничук 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "16"  червня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до Президента України,  
Прем'єр-Міністра України та Верховної 
Ради України щодо недопустимості 
руйнування фінансової основи місцевого 
самоврядування в Україні 
 

 
 

Розглянувши та обговоривши  звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до Президента України, Прем'єр-Міністра України та 
Верховної Ради України щодо недопустимості руйнування фінансової основи 
місцевого самоврядування в Україні постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Надати висновок до Департаменту фінансів облдержадміністрації 

для опрацювання проекту тексту звернення, за підсумками виконання 
обласного бюджету за перший квартал 2015 року та подальшого розгляду 
звернення постійною комісією обласної ради з питань економіки, бюджету та 
інвестицій на її черговому засіданні. 

 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 

 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "16"  червня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про стан виконання "Обласної 
комплексної програми соціальної 
підтримки малозабезпечених 
верств населення "Турбота" на 
2013-2015 роки" 
 
 

 
 

 
Розглянувши та обговоривши  інформацію Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації про стан виконання "Обласної 
комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення "Турбота" на 2013-2015 роки", постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію 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 
 

 
    "16"  червня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
       
Про стан обслуговування громадян, 
що перебувають в геріатричних 
установах області 

 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію Департаменту соціального 
захисту населення про стан обслуговування громадян, що перебувають в 
геріатричних установах області, постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Інформацію взяти до відома. 
 2. Продовжити роботу щодо забезпечення належного соціального 
захисту громадян, що перебувають в геріатричних установах. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 

 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
    "16"  червня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

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

 
 

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

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Інформацію про стан соціального захисту населення у 
Заставнівському районі  взяти до відома. 
 2. Продовжити роботу щодо забезпечення соціального захисту 
населення у Заставнівському 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 
 

 
 
    "16"   червня   2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

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

 
 

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

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Інформацію про стан роботи соціальних працівників у 
Заставнівському 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 
 

 
 
    "16"  червня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                         
                               

В И С Н О В О К 
       
 
Про звернення депутатів Садгірської 
районної у м. Чернівцях ради 
 
 

Розглянувши та обговоривши  рішення 25 сесії Садгірської районної у 
м. Чернівцях ради 6 скликання від 20.03.2015 року № 166 щодо звернення до 
Чернівецької обласної ради та Пенсійного фонду України в Чернівецькій 
області та відкриття філії Пенсійного фонду на території Садгірського 
району постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Враховуючи, що відкриття чи відновлення філії Пенсійного фонду на 
території Садгірського району не віднесено до повноважень обласної ради 
рішення Садгірської районної у м. Чернівцях ради 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 
 

 
 
    "16"  червня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про звернення Чернівецької обласної 
ради профспілок 
 

Розглянувши та обговоривши  звернення Чернівецької обласної ради 
профспілок до депутатів обласної ради щодо підтримки звернення 
профспілок області до Президента України щодо відміни дискримінаційних 
постанов НКРЕКП, як таких, що прийняті в порушення вимог чинного 
законодавства постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

 Враховуючи, що постійною комісією розглянутий та внесений на 
розгляд сесії обласної ради, поданий депутатом Чернівецької обласної ради 
Мунтяном І.М., проект рішення обласної ради "Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до Президента України щодо зміни тарифної 
політики", звернення Чернівецької обласної ради профспілок до депутатів 
обласної ради щодо підтримки звернення профспілок області до Президента 
України щодо відміни дискримінаційних постанов НКРЕКП, як таких, що 
прийняті в порушення вимог чинного законодавства підтримати та 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 
 

 
 
    "16"  червня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про звернення Вінницької обласної 
ради щодо перегляду рішення про 
підвищення тарифів на енергоносії 
для населення та суб'єктів госпо- 
дарської діяльності 
 

Розглянувши та обговоривши  рішення 37 сесії Вінницької обласної 
ради 6 скликання "Про звернення Вінницької обласної ради щодо перегляду 
рішення про підвищення тарифів на енергоносії для населення та суб'єктів 
господарської діяльності" щодо звернення до Президента України, Прем'єр-
міністра України та Голови Верховної Ради України щодо перегляду рішення 
про підвищення тарифів на енергоносії постійна комісія, - 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

 Враховуючи, що постійною комісією розглянутий та внесений на 
розгляд сесії обласної ради, поданий депутатом Чернівецької обласної ради 
Мунтяном І.М., проект рішення обласної ради "Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до Президента України щодо зміни тарифної 
політики", рішення 37 сесії Вінницької обласної ради 6 скликання "Про 
звернення Вінницької обласної ради щодо перегляду рішення про 
підвищення тарифів на енергоносії для населення та суб'єктів господарської 
діяльності" щодо звернення до Президента України, Прем'єр-міністра 
України та Голови Верховної Ради України щодо перегляду рішення про 
підвищення тарифів на енергоносії 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 
 

 
 
    "16"  червня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про законотворчі проекти у  
Верховній Раді України 
 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення Колонщинської 
сільської ради Макарівського району Київської області Довгаль О.П. "Про 
законотворчі проекти у Верховній Раді України" щодо звернення до 
народних депутатів України з метою підтримки законопроекту № 2148 
постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Взяти інформацію 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 
Виїзне засідання 

 
 
    " 16 "  червня  2015 р.                      м. Чернівці 
 
 

В И С Н О В О К 
       
Про звернення до депутатів обласної ради 
громадянина Бурого С.В., учасника  
протестних акцій на Майдані у м. Києві, 
щодо внесення на сесію обласної ради  
питання про надання йому матеріальної  
допомоги на придбання санаторно-курортної 
путівки 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію про звернення до депутатів 
обласної ради громадянина Бурого Сергія Володимировича, мешканця          
м. Чернівці, вул. Руська, 275/144, учасника протестних акцій на Майдані у   
м. Києві щодо виділення коштів для придбання санаторно-курортної путівки 
для лікування опорно-рухового апарату, постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Звернення громадянина Бурого С.В. щодо виділення коштів для 

придбання санаторно-курортної путівки для лікування, у відповідності до 
резолюції голови обласної ради, скерувати до Департаменту соціального 
захисту населення ОДА. 
 

 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "16"  червня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про проект звернення до Президента 
України Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів "Союз Чорнобиль 
України" 
 

Розглянувши та обговоривши  проект  звернення Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" до Президента 
України щодо відновлення базових норм Закону України "Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи" постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Взяти проект звернення до відома. 
2. Внести проект звернення Всеукраїнської громадської організації 

інвалідів "Союз Чорнобиль України" до Президента України з відновлення 
базових норм Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", щодо його підтримки, 
на розгляд 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 
 

 
 
    "16"  червня 2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
   
     
Про постійне відкрите 
поіменне голосування на 
сесіях обласної ради 
 
 

 
 

Розглянувши та обговоривши  протокольне рішення 31 сесії 6 
скликання від 26.05.2015р. № 23/31 щодо внесення змін до Регламенту 
обласної ради 6 скликання в частині постійного прийняття рішень в режимі 
відкритого поіменного голосування на пленарних засіданнях сесій обласної 
ради, постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
  
 
 Протокольне рішення взяти до відома. 
       

 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 

 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
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    "16"    червня    2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про звернення Чернівецької 
обласної організації ветеранів 
України 
 

Розглянувши та обговоривши  звернення Чернівецької обласної 
організації ветеранів України щодо необхідності реформування механізмів 
системи надання житлово-комунальних субсидій і забезпечення соціального 
захисту громадян похилого віку та їх сімей та сприяння у терміновому 
вирішенні на регіональному та державному рівнях питань щодо 
врегулювання положення про призначення субсидій та перегляду і 
розширення діапазону коригуючих коефіцієнтів для розрахунку розміру 
витрат природного газу на потреби опалення в залежності від 
конструктивних умов розташування помешкань, постійна комісія, - 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2.  Зважаючи, що на сесію обласної ради винесено питання: "Про 

звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Президента України щодо 
зміни тарифної політики" надати Чернівецькій обласній організації ветеранів 
України письмову відповідь.  
 

 
 

Голова постійної комісії                     В.Мельничук 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
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В И С Н О В О К 
       
Про    схвалення     проекту  
перспективного    плану 
формування      територій 
громад Чернівецької області 
 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

схвалення проекту перспективного плану формування територій громад 
Чернівецької області", постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1.      Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення  обласної ради "Про схвалення проекту 

перспективного плану формування територій громад Чернівецької області" 
на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
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