
 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, соціального  

захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей 
  

 
  "29"  грудня 2015 року                                                      м. Чернівці, 11.00 

ПРОТОКОЛ № 2  
засідання постійної комісії 

 
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В.      
Запрошені: Думанчук А.І.  
 
 1.  Про обрання заступника голови постійної комісії обласної ради. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

 2. Про обрання секретаря постійної комісії обласної ради. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

3. Про відкритість та публічність роботи постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей; 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

4. Про організацію соціального захисту учасників АТО і членів їх сімей; 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

5. Про організацію системи медичного обслуговування учасників АТО 
і членів їх сімей; 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

6. Про забезпечення учасників АТО земельними ділянками для 
будівництва житла; 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

7. Про внесення змін до плану роботи постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей з урахуванням пропозицій учасників АТО; 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

8. Про включення до складу комісії з питань охорони здоров’я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей 
учасників АТО з правом дорадчого голосу; 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

9. Про підвищення ефективності роботи щодо підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей; 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 



1. Слухали: пропозицію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевський І.О. щодо обрання Кобевко О.П. заступником голови 
постійної комісії обласної ради 

     Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
Обрати заступником голови постійної комісії обласної ради депутата 

обласної ради Кобевко О.П. 
Голосували: одноголосно 
 

2. Слухали: пропозицію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевський І.О. щодо обрання Пріску В.В. секретарем постійної комісії 
обласної ради 

     Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
Обрати секретарем постійної комісії обласної ради депутата обласної 

ради Пріску В.В.  
Голосували: одноголосно 

 
3. Слухали: пропозицію голови постійної комісії обласної ради 

Малошевського І.О. щодо відкритості та публічності роботи постійної комісії 
з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей; 

     Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

1. Засідання комісії з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей проводити 
відкрито. На засідання запрошуються представники громадських 
організацій, учасники АТО, волонтери; 

2. Доручити апарату Чернівецької обласної ради проводити аудіофіксацію 
роботи комісії; 

3. Зобов’язати апарат Чернівецької обласної ради не пізніше двох днів 
після засідання комісії оприлюднювати рішення комісії на офіційному 
веб-сайті Чернівецької обласної ради. 

 
4. Слухали: пропозицію голови постійної комісії обласної ради 

Малошевського І.О. щодо організації соціального захисту учасників АТО і 
членів їх сімей; 

     Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

  Заслухати на наступному засіданні комісії департамент соціального 
захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації щодо 
організації соціального захисту учасників АТО і членів їх сімей. 
 



5. Слухали: голову постійної комісії обласної ради        
Малошевського І.О. щодо організації системи медичного обслуговування 
учасників АТО і членів їх сімей; 

     Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
Заслухати на наступному засіданні комісії департамент охорони 

здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації щодо організації 
системи медичного обслуговування учасників АТО і членів їх сімей. 
 

6. Слухали: голову постійної комісії обласної ради       
Малошевського І.О. щодо забезпечення учасників АТО земельними 
ділянками для будівництва житла; 

     Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
Заслухати на наступному засіданні комісії інформацію Головного 

управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо забезпечення 
учасників АТО земельними ділянками для будівництва житла. 
 

7. Слухали: голову постійної комісії обласної ради       
Малошевського І.О. щодо внесення змін до плану роботи постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей у разі надходження пропозицій учасників 
АТО; 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

Враховувати думку учасників АТО щодо внесення своїх пропозицій до 
плану роботи комісії на 2016 рік. 
 

8. Слухали: голову постійної комісії обласної ради       
Малошевського І.О. щодо включення до складу комісії з питань охорони 
здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей учасників АТО представників громадськості та 
волонтерських організацій з правом дорадчого голосу; 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

1. Спільно з учасниками АТО визначитись з кандидатурами для участі 
в роботі комісії; 

2. Доручити голові постійної комісії обласної ради         
Малошевському І.О. підготувати пропозиції до регламенту роботи 
Чернівецької обласної ради. 

 
9. Слухали: голову постійної комісії обласної ради       

Малошевського І.О. про підвищення ефективності роботи щодо підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей; 

Виступили: члени комісії 



Вирішили:  
Рекомендувати департаментам охорони здоров'я та соціального захисту 

населення Чернівецької обласної державної адміністрації включити до своїх 
планів роботи на 2016 рік питання підтримки учасників АТО і членів їх сімей 
та поінформувати з даного питання постійну комісію обласної ради з питань 
охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей до 15 січня 2016 року. 

 
 
 

      
Голова постійної комісії                                                         І. Малошевський 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "29"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про обрання заступника голови 
постійної комісії обласної ради  

 

 
 
 
Заслухавши голову постійної комісії обласної ради з питань охорони 

здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей Малишевського І.О., комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 Обрати заступником голови постійної комісії обласної ради депутата 
обласної ради Кобевко О.П. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "29"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про обрання секретаря постійної 
комісії обласної ради  

 

 
 
 
Заслухавши голову постійної комісії обласної ради з питань охорони 

здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей Малишевського І.О., комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

 Обрати секретарем постійної комісії обласної ради депутата обласної 
ради Пріску В.В. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "29"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про відкритість і публічність 
роботи постійної комісії обласної 
ради  

 

 
 
 
Заслухавши пропозицію голови постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. щодо відкритості і 
публічності роботи постійної комісії обласної ради, комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Засідання комісії з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей проводити 
відкрито. На засідання запрошуються представники громадських 
організацій, учасники АТО, волонтери; 

2. Доручити апарату Чернівецької обласної ради проводити аудіофіксацію 
роботи комісії; 

3. Зобов’язати апарат Чернівецької обласної ради не пізніше двох днів 
після засідання комісії оприлюднювати рішення комісії на офіційному 
веб-сайті Чернівецької обласної ради. 

 
 
 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "29"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про організацію соціального 
захисту учасників АТО і членів їх 
сімей  

 

 
 
 
Заслухавши пропозицію голови постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. щодо організації 
соціального захисту учасників АТО і членів їх сімей, комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Заслухати на наступному засіданні комісії департамент соціального 

захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації щодо 
організації соціального захисту учасників АТО і членів їх сімей. 

 
 

 
 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "29"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про організацію системи 
медичного обслуговування 
учасників АТО і членів їх сімей  

 

 
 
 
Заслухавши пропозицію голови постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. щодо організації 
системи медичного обслуговування учасників АТО і членів їх сімей, комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Заслухати на наступному засіданні комісії Департамент охорони здоров'я 

Чернівецької обласної державної адміністрації щодо організації системи 
медичного обслуговування учасників АТО і членів їх сімей. 

 
 

 
 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "29"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про забезпечення  учасників АТО 
і членів їх сімей земельними 
ділянками для будівництва житла 

 

 
 
 
Заслухавши пропозицію голови постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. щодо забезпечення 
учасників АТО і членів їх сімей земельними ділянками для будівництва 
житла, комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Заслухати на наступному засіданні комісії інформацію Головного 
управління Держгеокадастру у Чернівецькій області щодо забезпечення 
учасників АТО і членів їх сімей земельними ділянками для будівництва 
житла. 

 
 

 
 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "29"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про внесення змін до плану 
роботи постійної комісії обласної 
ради 

 

 
 
 
Заслухавши пропозицію голови постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. щодо внесення змін до 
плану роботи постійної комісії обласної ради у разі надходження пропозицій 
учасників АТО, комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Вносити зміни до плану роботи постійної комісії обласної ради у разі 

надходження пропозицій учасників АТО. 
 
 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "29"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про включення до складу 
постійної комісії обласної ради 
представників громадськості та 
волонтерських організацій 

 

 
 
 
Заслухавши пропозицію голови постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. щодо включення до 
складу постійної комісії обласної ради представників громадськості та 
волонтерських організацій з правом дорадчого голосу, комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Спільно з учасниками АТО та волонтерськими організаціями 

визначитись з кандидатурами, які будуть приймати участь в роботі 
постійної комісії з правом дорадчого голосу; 

2. Доручити голові постійної комісії обласної ради         
Малишевському І.О. підготувати пропозиції до регламенту роботи 
Чернівецької обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "29"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про підвищення ефективності 
роботи постійної комісії обласної 
ради щодо підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей 

 

 
 
 
Заслухавши пропозицію голови постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. про підвищення 
ефективності роботи постійної комісії обласної ради щодо підтримки 
учасників, комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Рекомендувати департаментам охорони здоров'я та соціального захисту 
населення Чернівецької обласної державної адміністрації включити до своїх 
планів роботи на 2016 рік питання підтримки учасників АТО і членів їх сімей 
та поінформувати з даного питання постійну комісію обласної ради з питань 
охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей до 15 січня 2016 року. 

 
 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
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