
 

  

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 29 вересня 2015 р. 

  
  № 46 

  
Присутні:  
члени комісії:   
Паламар І.С., Плегуца М.Д., Никифор Л.В., Калараш В.О., Коваль М.В., 
Мисевич В.М., Нікітін В.О., Шкробанець І.В., Шкробанець І.Д. 
запрошені:  
Чобан Ю.І. - в.о. директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації. 
 
Головує на засіданні: голова постійної комісії Паламар І.С. 
 

Порядок денний:  
 1. Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2015 року. 
 2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 
 3. Про створення комунального підприємства "Чернівецький облас-
ний стоматологічний центр" шляхом реорганізації комунальної установи 
"Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка". 
 
1. Слухали: 
Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2015 року.  
Доповідає: Чобан Ю.І. - в.о. директора Департаменту фінансів Чернівець-
кої обласної державної адміністрації  
Виступили: (з пропозицією підтримати поданий проект рішення) Плегуца 
М.Д., Шкробанець 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 виконання обласного бюдже-
ту за перше півріччя 2015 року взяти до відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною держа-
вною адміністрацією проект рішення "Про виконання обласного бюджету 
за перше півріччя 2015 року".  
Голосували: за-9; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
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2. 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.В., Плегуца М.Д., Шкробанець І.Д., Калараш В.О., Никифор Л.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 17 вересня 2015 року (вхідний № 7/2223) проект рі-
шення "Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік".  
Голосували: за-9; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
 
3. Слухали: 
Про створення комунального підприємства "Чернівецький обласний сто-
матологічний центр" шляхом реорганізації комунальної установи "Черні-
вецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка". 
Доповідає: голова постійної комісії Паламар І.С. 
Виступили: (з пропозицією підтримати поданий проект рішення) Калараш 
В.О., Никифор Л.В., Нікітін В.О., Шкробанець І.В., Паламар І.С. 
Вирішили: 
1. Інформацію голови постійної комісії Паламаря І.С. щодо створення ко-
мунального підприємства "Чернівецький обласний стоматологічний 
центр" взяти до відома. 
2. Рекомендувати сесії розглянути поданий обласною державною адмініс-
трацією 4 вересня 2015 року (вхідний № 7/2145) проект рішення "Про 
створення комунального підприємства "Чернівецький обласний стомато-
логічний центр" шляхом реорганізації комунальної установи "Чернівецька 
обласна консультативна стоматологічна поліклініка". 
Голосували: за-9; 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 № 1/46 
 

від  29 вересня  2015 р.  м. Чернівці 
 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 

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

нання обласного бюджету за перше півріччя 2015 року, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

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

державної адміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного бюджету за пе-

рше півріччя 2015 року взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною 

адміністрацією проект рішення "Про виконання обласного бюджету за перше 

півріччя 2015 року".  
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                           І. Паламар 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 2/46 
 

від  29 вересня  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 17 вересня 2015 року (вхідний № 7/2223) 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 № 3/46 
 

від  29 вересня  2015 р.  м. Чернівці 
 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охо-

рони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації Андрієць О.А. 

про створення комунального підприємства "Чернівецький обласний стомато-

логічний центр" шляхом реорганізації комунальної установи "Чернівецька об-

ласна консультативна стоматологічна поліклініка", постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облас-

ної державної адміністрації Андрієць О.А. щодо створення комунального під-

приємства "Чернівецький обласний стоматологічний центр" взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії розглянути поданий обласною державною адміністраці-

єю 4 вересня 2015 року (вхідний № 7/2145) проект рішення "Про створення 

комунального підприємства "Чернівецький обласний стоматологічний центр" 

шляхом реорганізації комунальної установи "Чернівецька обласна консульта-

тивна стоматологічна поліклініка". 

 
 
 
 
Голова постійної комісії                                   І. Паламар 
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