
 

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 
  

 

  "23"  лютого 2016 року                                           м. Чернівці, 15.00 

ПРОТОКОЛ № 5  
засідання постійної комісії 

  

Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В.      

Запрошені: Сідляр І.А., Чурай В.В.,  Лесюк Ю.М., Півень Ю.Й.,           

Юрійчук Ю.В., Гливко О.Г., представники громадських організацій,  

Думанчук А.І., 

 

1. Про програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області на 2016 рік. 

Доповідач:директор Департаменту економічного розвитку ОДА Сідляр І.А. 

2. Про хід виконання в Чернівецькій області постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.08.2014 року № 413 "Про затвердження Порядку надання 

статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення" 

Доповідач:військовий комісар Чернівецької області Чурай В.В. 

 3. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання до 

Міністерства оборони України. 

 Доповідач:голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

4. Про затвердження Програми соціальних виплат у Чернівецькій області 

на 2016-2019 роки дітям військовослужбовців,добровольців, волонтерів, які 

загинули під час участі в антитерористичній операції або померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в зоні АТО. 

Доповідач: заступник голови обласної ради Мельничук В.К. 

5. Про внесення змін до Порядку надання грошової допомоги учасникам 

АТО, волонтерам, які надають волонтерську допомогу в районі проведення 

антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту та членам їх 

сімей. 

Доповідач: представник Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації.  

6.  Про дотримання чинного законодавства при призначенні державної 

соціальної допомоги, пільг і субсидій в Чернівецькій області. 

 Доповідач: представник Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації. 

7. Щодо оновлення складу Громадських рад установ соціального захисту 

населення Чернівецької області. 



Доповідач: представник Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації. 

 8. Щодо забезпечення рівного доступу ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю до правосуддя. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

9. Щодо розгляду листа облдержадміністрації про надання Департаменту 

соціального захисту населення ОДА конкретних пропозицій щодо 

покращення організації соціального захисту учасників АТО і членів їх сімей. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

10. Про розгляд клопотання Всеукраїнської громадської організації 

"Ніхто крім нас" в Чернівецькій області до постійної комісії обласної ради 

щодо сприяння у розгляді листа представників трудового колективу ОКМУ 

"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" у проведенні 

службового розслідування стосовно діяльності головного лікаря Ковалюка 

Василя Дмитровича. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА  

11.  На якому етапі перебуває питання щодо виділення коштів для 

фінансування Програми зубопротезування учасників АТО і членів їх сімей.  

Доповідач: Представник Департаменту фінансів ОДА, представник 

Департаменту охорони здоров'я ОДА. 

12. Щодо врахування виконавчою влади та органами місцевого 

самоврядування питань піднятих на розширеному засіданні Чернівецької 

обласної ради ветеранів України.  

Доповідач:голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

13. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік. 

Доповідач:голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

14. Про хід виконання висновку постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 

учасників АТО і членів їх сімей від 12.01.2016р. щодо забезпечення 

учасників АТО земельними ділянками для будівництва житла. 

Доповідач:голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

15. Про розгляд листа Управління капітального будівництва ОДА від 

12.02.2016р. № 01-02/186 щодо розгляду висновку постійної комісії обласної 

ради від 12.01.2016р. з питання надання пільгових кредитів учасникам АТО 

для будівництва житла. 

Доповідач:голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

16. Про розгляд інформації Чернівецького обласного медичного 

діагностичного центру від 18.02.2016р № 01-06/156 щодо сприяння у 

виділенні коштів з фонду розвитку обласного бюджету для придбання 

обладнання з метою надання консультативно-діагностичної допомоги 

юнакам допризовного і призовного віку, резервістам, військовослужбовцям, 

учасникам АТО і членам їх сімей та іншим категоріям громадян. 

 

1. Слухали: інформацію директора Департаменту економічного розвитку 

облдержадміністрації Сідляра І.А. про програму економічного і соціального 

розвитку Чернівецької області на 2016 рік. 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  



1. Інформацію взяти до відома. 

2. Внести проект рішення "Про програму економічного і соціального 

розвитку Чернівецької області на 2016 рік" на розгляд сесії обласної ради. 

2. Слухали: Інформацію представника Чернівецького обласного 

військового комісаріату Юрійчука Ю.В. про хід виконання в Чернівецькій 

області постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 413 

"Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення" 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласному військовому комісаріату, Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації активізувати роботу 

щодо виконання в Чернівецькій області постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.08.2014 року № 413 "Про затвердження Порядку надання 

статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення". 

3. Інформувати постійну комісію обласної ради з питань охорони 

здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 

членів їх сімей, якщо виникають якісь питання, що потребують розгляду. 

 3.Слухали:  інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ 

скликання до Міністерства оборони України. 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 

 2. Внести проект рішення "Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VІІ скликання до Міністерства оборони України" на розгляд 

сесії обласної ради. 

4. Слухали: інформацію заступника голови обласної ради Мельничука 

В.К. про проект рішення обласної ради "Про  затвердження Програми 

соціальних виплат у Чернівецькій області на 2016-2019 роки дітям 

військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули під час участі в 

антитерористичній операції або померли внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, отриманих в зоні АТО". 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 

 2. Направити запропонований проект рішення обласної ради "Про 

затвердження Програми соціальних виплат у Чернівецькій області на 2016-

2019 роки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули 

під час участі в антитерористичній операції або померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в зоні АТО" до Департаменту 

соціального захисту населення ОДА та Управлінню молоді та спорту ОДА 

для опрацювання та приєднання запропонованих заходів до "Програми 



соціальної підтримки учасників антитерористичної операції (учасникам 

бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки" та Програми по 

оздоровленню дітей. 

5.  Слухали: інформацію заступника директора Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації Півня Ю.Й. про проект 

рішення обласної ради  "Про внесення змін до Порядку надання грошової 

допомоги учасникам АТО, волонтерам, які надають волонтерську допомогу в 

районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного 

конфлікту та членам їх сімей". 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 

 2. Внести проект рішення  "Про внесення змін до Порядку надання 

грошової допомоги учасникам АТО, волонтерам, які надають волонтерську 

допомогу в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та 

збройного конфлікту та членам їх сімей"  на розгляд сесії обласної ради. 

6. Слухали : Інформацію заступника директора Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації Півня Ю.Й. про 

дотримання чинного законодавства при призначенні державної соціальної 

допомоги, пільг і субсидій в Чернівецькій області. 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 

взяти на постійний контроль питання дотримання чинного законодавства при 

призначенні державної соціальної допомоги, пільг і субсидій в Чернівецькій 

області. 

7.Слухали: Інформацію заступника Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації Півня Ю.Й. щодо оновлення складу 

Громадських рад установ соціального захисту населення Чернівецької 

області. 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  
1. Підготувати звернення до керівників фракцій та депутатів обласної 

ради щодо утворення Громадських рад установ системи соціального захисту 

населення Чернівецької області. 

2. Рекомендувати голові обласної ради на погоджувальній раді голів 

фракцій обласної ради розглянути питання щодо утворення Громадських рад 

установ системи соціального захисту населення Чернівецької області та 

формування із депутатів обласної ради персонального складу Громадських 

рад установ соціального захисту населення. 

3. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення ОДА 

внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект рішення обласної ради 

"Про утворення Громадських рад установ соціального захисту населення 

області". 

8. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. щодо рішення Комітету у справах ветеранів, учасників 

бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 



Верховної Ради України з забезпечення рівного доступу ветеранів, учасників 

бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

до правосуддя. 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати голові обласної ради ознайомити депутатів обласної 

ради, співробітників виконавчого апарату обласної ради із рекомендаційними 

правилами етики спілкування із людьми з інвалідністю (що додаються).  

3. Про вжиті заходи щодо виконання рішення повідомити Комітет до 

01.04.2016р.  

9. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту 

соціального захисту населення ОДА Півня Ю.Й. та голови  постійної комісії 

обласної ради Малишевського  І.О. щодо розгляду листа 

облдержадміністрації про надання Департаменту соціального захисту 

населення ОДА конкретних пропозицій щодо покращення організації 

соціального захисту учасників АТО і членів їх сімей. 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1.Інформацію взяти до відома. 

2. Запросити на наступне засідання постійної комісії обласної ради 

голів громадських організацій м. Чернівці та області та провести громадські 

слухання щодо визначення конкретних пропозицій щодо покращення 

організації соціального захисту учасників АТО і членів їх сімей. 

10. Слухали: інформацію Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації про розгляд клопотання Всеукраїнської громадської 

організації "Ніхто крім нас" в Чернівецькій області до постійної комісії 

обласної ради щодо сприяння у розгляді листа представників трудового 

колективу ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 

"Садгора" у проведенні службового розслідування стосовно діяльності 

головного лікаря Ковалюка Василя Дмитровича. 

Виступили: члени комісії, представник "Ніхто крім нас", Лесюк Ю.М., 

депутат обласної ради Гливко А.Г. 

Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 

 2.  З метою зняття напруги у колективі, рекомендувати профспілковій 

організації ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 

"Садгора" впродовж 10 днів провести загальні збори трудового колективу та 

шляхом таємного голосування визначитись щодо довіри колективу до 

головного лікаря установи Ковалюка В.Д. 

3. Доручити Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

суттєво покращити співпрацю з лікувальними закладами. 

11. Слухали: інформацію Департаменту охорони здоров'я ОДА та 

Департаменту фінансів ОДА: на якому етапі перебуває питання щодо 

виділення коштів для фінансування Програми зубопротезування учасників 

АТО і членів їх сімей. 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  



1. Інформацію взяти до відома. 

2. Враховуючи, що постановою Кабінету Міністрів України від 

04.06.2015р. № 389 "Про затвердження Порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу 

сім'ї" не передбачено використовувати кошти на зубне протезування, 

виділені для учасників АТО та членів їх сімей шляхом виготовлення 

сучасних зубних протезів, відтермінувати розгляд зазначеного питання з 

метою додаткового вивчення та прийняття зваженого рішення.  

12. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. щодо врахування виконавчою владою та органами 

місцевого самоврядування питань піднятих на розширеному засіданні 

Чернівецької обласної ради ветеранів України.  

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1.Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати Чернівецькій обласній раді ветеранів України надати 

обласній державній адміністрації та обласній раді конкретні пропозиції щодо 

виділення коштів на підтримку діяльності ветеранських організацій, 

оздоровлення та вирішення поточних питань ветеранів, учасників бойових 

дій та учасників антитерористичної операції. 

13. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. про проект рішення обласної ради "Про план роботи 

Чернівецької обласної ради на 2016 рік".  

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1.Інформацію взяти до відома. 

2. Внести проект рішення "Про план роботи Чернівецької обласної 

ради на 2016 рік"  на розгляд сесії обласної ради. 

14. Слухали: інформацію :голови постійної комісії обласної ради 

Малишевський І.О. про хід виконання висновку постійної комісії обласної 

ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та 

підтримки учасників АТО і членів їх сімей від 12.01.2016р. щодо 

забезпечення учасників АТО земельними ділянками для будівництва житла. 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1.Інформацію взяти до відома. 

  2. Враховуючи, що велика кількість міських, селищних та сільських рад 

області не надали обласній раді узагальнений перелік земельних ділянок, які 

у подальшому можуть виділені учасникам АТО для будівництва житла 

рекомендувати голові обласної ради повторно звернутися до міських 

селищних та сільських рад щодо надання відповідної інформації. 

15. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. про розгляд листа Управління капітального будівництва 

ОДА від 12.02.2016р. № 01-02/186 щодо розгляду висновку постійної комісії 

обласної ради від 12.01.2016р. з питання надання пільгових кредитів 

учасникам АТО для будівництва житла. 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  



1.Інформацію взяти до відома. 

  2. Враховуючи висновок постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 

учасників АТО і членів їх сімей від 12.01.2016р., згідно  якого рекомендовано 

Чернівецькій ОДА вивчити питання щодо можливості надання пільгових 

кредитів для будівництва житла та розглянувши відповідь-відписку 

Управління капітального будівництва ОДА від 12.02.2016р. № 01-02/186 

повторно рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

вивчити зазначене питання на рівні відповідних фахівців та за результатами 

інформувати обласну раду, в тому числі про шляхи вирішення надання 

учасникам АТО пільгових кредитів для будівництва житла. 

16. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. про розгляд звернення Чернівецького обласного 

медичного діагностичного центру від 18.02.2016р № 01-06/156 щодо 

сприяння у виділенні коштів з фонду розвитку обласного бюджету для 

придбання обладнання з метою надання консультативно-діагностичної 

допомоги юнакам допризовного і призовного віку, резервістам, 

військовослужбовцям, учасникам АТО і членам їх сімей та іншим категоріям 

громадян. 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1.Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

розглянути питання щодо виділення коштів з фонду розвитку обласного 

бюджету для придбання обладнання для Чернівецького обласного медичного 

діагностичного центру з метою надання консультативно-діагностичної 

допомоги юнакам допризовного і призовного віку, резервістам, 

військовослужбовцям, учасникам АТО і членам їх сімей та іншим категоріям 

громадян. 

 

    

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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Про програму економічного і  

соціального розвитку Чернівецької  

області на 2016 рік. 

 

 

 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2016 

рік", постійна комісія,  

 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Взяти інформацію до відома. 

2. Внести проект рішення "Про програму економічного і соціального 

розвитку Чернівецької області на 2016 рік" на розгляд чергової сесії 

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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів  

України від 20.08.2014 року № 413 "Про  

затвердження Порядку надання статусу  

учасника бойових дій особам, які захищали 

 незалежність, суверенітет та територіальну 

 цілісність України і брали безпосередню 

 участь в антитерористичній операції,  

забезпеченні її проведення" 

Розглянувши та обговоривши  інформацію представника Чернівецького 

обласного військового комісаріату Юрійчука Ю.В. про хід виконання в 

Чернівецькій області постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 

року № 413 "Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових 

дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення" , постійна комісія, - 

В И Р ІШ И Л А: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласному військовому комісаріату, Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації активізувати роботу 

щодо виконання в Чернівецькій області постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.08.2014 року № 413 "Про затвердження Порядку надання 

статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення". 

3. Інформувати постійну комісію обласної ради з питань охорони 

здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 

членів їх сімей, якщо виникають якісь питання, що потребують розгляду. 

 

 

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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

 

В И С Н О В О К 
       

Про звернення депутатів Чернівецької 

 обласної ради VІІ скликання до  

Міністерства оборони України. 

 

 

 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання до 

Міністерства оборони України"., постійна комісія, - 

 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Взяти інформацію до відома. 

2. Внести проект рішення "Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VІІ скликання до Міністерства оборони України" на розгляд 

сесії 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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Про  затвердження Програми соціальних  

виплат у Чернівецькій області на 2016-2019 роки 

 дітям військовослужбовців, добровольців,  

волонтерів, які загинули під час участі в  

антитерористичній операції або померли  

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

 отриманих в зоні АТО 

 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про  

затвердження Програми соціальних виплат у Чернівецькій області на 2016-

2019 роки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули 

під час участі в антитерористичній операції або померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в зоні АТО", постійна комісія, - 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

 2. Направити запропонований проект рішення обласної ради "Про 

затвердження Програми соціальних виплат у Чернівецькій області на 2016-

2019 роки дітям військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули 

під час участі в антитерористичній операції або померли внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в зоні АТО" до Департаменту 

соціального захисту населення ОДА та Управлінню молоді та спорту ОДА 

для опрацювання та приєднання запропонованих заходів до "Програми 

соціальної підтримки учасників антитерористичної операції (учасникам 

бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки" та Програми по 

оздоровленню дітей. 

 

 

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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Про внесення змін до Порядку надання грошової 

допомоги учасникам АТО, волонтерам, які надають  

волонтерську допомогу в районі проведення  

антитерористичної операції, бойових дій та  

збройного конфлікту та членам їх сімей 

 

 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до Порядку надання грошової допомоги учасникам АТО, 

волонтерам, які надають волонтерську допомогу в районі проведення 

антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту та членам їх 

сімей", постійна комісія, - 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

2. Інформацію взяти до відома. 

3. Внести проект рішення "Про внесення змін до Порядку надання 

грошової допомоги учасникам АТО, волонтерам, які надають волонтерську 

допомогу в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та 

збройного конфлікту та членам їх сімей"  на розгляд сесії обласної ради за 

умови внесення наступних змін: 

1) Пункт 4 викласти у такій редакції: 

"4. Грошова допомога може надаватися учасникам антитерористичної 

операції, які звільнені з військової служби та знаходяться у складних 

матеріальних умовах. 

В окремих випадках грошова допомога може надаватися також іншим 

учасникам антитерористичної операції (добровольцям тощо)". 

2) У пункті 7 слова "учасникам антитерористичної операції, які мають 

на своєму утриманні дітей, непрацездатних батьків" замінити словами 



"учасникам антитерористичної операції, які звільнені з військової служби та 

знаходяться у складних матеріальних умовах, та іншим учасникам 

антитерористичної операції (добровольцям тощо)". 

3) Пункт 10 викласти у наступній редакції: 

"10. Учасники антитерористичної операції, які звільнені з військової 

служби та знаходяться у складних матеріальних умовах, та інші учасники 

антитерористичної операції (добровольці тощо) для отримання грошової 

допомоги подають до Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації документи: 

заяву про виплату грошової допомоги та згоду на збір та обробку 

інформації про персональні дані, які необхідні для призначення матеріальної 

допомоги; 

посвідчення учасника бойових дій (довідку про участь у 

антитерористичній операції, видану одним із підрозділів Збройних Сил 

України, інших військових формувань); 

витяг з наказу про звільнення з військової служби; 

довідку органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного 

підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад 

сім'ї; 

сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату 

видачі і місце реєстрації; 

документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному 

реєстрі фізичних осіб - платників податків (для фізичної особи, яка через свої 

релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний 

орган та має відмітку у паспорті громадянина України, - копію сторінки 

паспорта з такою відміткою). 

У разі необхідності додатково надаються довідки про доходи, про 

перебування на обліку у центрі зайнятості, акт обстеження матеріально-

побутових умов проживання та інші. 

Якщо допомогу отримує член сім'ї учасника антитерористичної 

операції також надаються копії сторінок його паспорта з даними про 

прізвище, ім'я та по батькові, дату видачі і місце реєстрації, довідку про 

присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про 

одруження, свідоцтво про народження". 

 

 

 

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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Про дотримання чинного законодавства 

при призначенні державної соціальної  

допомоги, пільг і субсидій в Чернівецькій  

області 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника директора 

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Півня 

Ю.Й. про дотримання чинного законодавства при призначенні державної 

соціальної допомоги, пільг і субсидій в Чернівецькій області, постійна 

комісія, - 

 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

 2. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 

взяти на постійний контроль питання дотримання чинного законодавства при 

призначенні державної соціальної допомоги, пільг і субсидій в Чернівецькій 

області. 

 

 

 

 

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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Щодо оновлення складу 

Громадських рад установ 

соціального захисту населення 

Чернівецької області 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника директора 

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації         

Півня Ю.Й. щодо оновлення складу Громадських рад установ соціального 

захисту населення Чернівецької області, постійна комісія, - 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підготувати звернення до керівників фракцій та депутатів обласної 

ради щодо утворення Громадських рад установ системи соціального захисту 

населення Чернівецької області. 

2. Рекомендувати голові обласної ради на погоджувальній раді голів 

фракцій обласної ради розглянути питання щодо утворення Громадських рад 

установ системи соціального захисту населення Чернівецької області та 

формування із депутатів обласної ради персонального складу Громадських 

рад установ соціального захисту населення. 

3. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення ОДА 

внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект рішення обласної ради 

"Про утворення Громадських рад установ соціального захисту населення 

області". 

 

 

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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Щодо рішення Комітету у справах ветеранів,  

учасників бойових дій, учасників  

антитерористичної операції та людей з 

 інвалідністю Верховної Ради України з  

забезпечення рівного доступу ветеранів, 

 учасників бойових дій, учасників  

антитерористичної операції та людей з  

інвалідністю до правосуддя. 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію 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 рішення Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, 

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Верховної 

Ради України з забезпечення рівного доступу ветеранів, учасників бойових 

дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю до 

правосуддя, постійна комісія, - 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати голові обласної ради ознайомити депутатів обласної 

ради, співробітників виконавчого апарату обласної ради із рекомендаційними 

правилами етики спілкування із людьми з інвалідністю (що додаються).  

3. Про вжиті заходи щодо виконання рішення повідомити Комітет до 

01.04.2016р.  

 

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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Про надання конкретних пропозицій  

щодо покращення організації соціального 

захисту учасників АТО і членів їх сімей. 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника директора 

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Півня 

Ю.Й. та голови  постійної комісії обласної ради Малишевського  І.О. щодо 

розгляду листа облдержадміністрації про надання Департаменту соціального 

захисту населення ОДА конкретних пропозицій щодо покращення організації 

соціального захисту учасників АТО і членів їх сімей., постійна комісія, - 

 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Інформацію взяти до відома. 

2. Запросити на наступне засідання постійної комісії обласної ради 

голів громадських організацій м. Чернівці та області та провести громадські 

слухання щодо визначення конкретних пропозицій щодо покращення 

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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
 

Щодо сприяння у розгляді листа представників  

трудового колективу ОКМУ "Обласний  

дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" 

 у проведенні службового розслідування стосовно 

 діяльності головного лікаря Ковалюка В. Д. 

      

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника директора 

Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Лесюка Ю.М., голови  

постійної комісії обласної ради Малишевського  І.О., депутата обласної ради  

Гливки О.Г., щодо розгляду клопотання Всеукраїнської громадської 

організації "Ніхто крім нас" в Чернівецькій області до постійної комісії 

обласної ради щодо сприяння у розгляді листа представників трудового 

колективу ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 

"Садгора" у проведенні службового розслідування стосовно діяльності 

головного лікаря Ковалюка В. Д. , постійна комісія, - 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

 2.  З метою зняття напруги у колективі, рекомендувати профспілковій 

організації ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 

"Садгора" впродовж 10 днів провести загальні збори трудового колективу та 

шляхом таємного голосування визначитись щодо довіри колективу до 

головного лікаря установи Ковалюка В.Д. 

 3. Доручити Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

суттєво покращити співпрацю з лікувальними закладами. 

 

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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
 

Щодо виділення коштів для фінансування  

Програми зубопротезування учасників АТО 

 і членів їх сімей      

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника директора 

Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Лесюка Ю.М. та 

заступника директора Департаменту фінансів облдержадміністрації      

Дякової А.А.:  на якому етапі перебуває питання щодо виділення коштів для 

фінансування Програми зубопротезування учасників АТО і членів їх сімей, 

постійна комісія, - 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Враховуючи, що постановою Кабінету Міністрів України від 

04.06.2015р. № 389 "Про затвердження Порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу 

сім'ї" не передбачено використовувати на зубне протезування кошти, 

виділені для учасників АТО та членів їх сімей шляхом виготовлення 

сучасних зубних протезів, відтермінувати розгляд зазначеного питання з 

метою додаткового вивчення та прийняття зваженого рішення.  

 

 

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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
 

Щодо врахування виконавчою владою та органами 

місцевого самоврядування питань піднятих на  

розширеному засіданні Чернівецької обласної ради  

ветеранів України. 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника голови обласної 

ради Мельничука В.К. щодо врахування виконавчою владою та органами 

місцевого самоврядування питань піднятих на розширеному засіданні 

Чернівецької обласної ради ветеранів України, постійна комісія, -  

 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

 

1.Інформацію взяти до відома. 

3. Рекомендувати Чернівецькій обласній раді ветеранів України надати 

обласній державній адміністрації та обласній раді конкретні пропозиції щодо 

виділення коштів на підтримку діяльності ветеранських організацій, 

оздоровлення та вирішення поточних питань ветеранів, учасників бойових 

дій та учасників антитерористичної операції. 

 

 

 

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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
 

Про план роботи Чернівецької 

обласної ради на 2016 рік 

 

 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про план 

роботи Чернівецької обласної ради на 2016 рік", постійна комісія, -  

 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

 

1.  Інформацію взяти до відома. 

2. Внести проект рішення "Про план роботи Чернівецької обласної 

ради на 2016 рік"  на розгляд сесії 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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
 

Щодо забезпечення учасників АТО 

земельними ділянками для будівництва 

житла. 

 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію :голови постійної комісії 

обласної ради Малишевського І.О. про хід виконання висновку постійної 

комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 

населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей від 12.01.2016р. 

щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками для будівництва 

житла, постійна комісія, -  

 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

 

1.Інформацію взяти до відома. 

  2. Враховуючи, що велика кількість міських, селищних та сільських рад 

області не надали обласній раді узагальнений перелік земельних ділянок, які 

у подальшому можуть виділені учасникам АТО для будівництва житла 

рекомендувати голові обласної ради повторно звернутися до міських 

селищних та сільських рад щодо надання відповідної інформації. 

 

 

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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
 

Щодо надання пільгових кредитів  

учасникам АТО для будівництва житла 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію :голови постійної комісії 

обласної ради Малишевського І.О. про розгляд листа Управління 

капітального будівництва ОДА від 12.02.2016р. № 01-02/186 щодо розгляду 

висновку постійної комісії обласної ради від 12.01.2016р. з питання надання 

пільгових кредитів учасникам АТО для будівництва житла.постійна комісія, -  

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

1.  Інформацію взяти до відома. 

  2. Враховуючи висновок постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 

учасників АТО і членів їх сімей від 12.01.2016р., згідно  якого рекомендовано 

Чернівецькій ОДА вивчити питання щодо можливості надання пільгових 

кредитів для будівництва житла та розглянувши відповідь-відписку 

Управління капітального будівництва ОДА від 12.02.2016р. № 01-02/186 

повторно рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

вивчити зазначене питання на рівні відповідних фахівців та за результатами 

інформувати обласну раду, в тому числі про шляхи вирішення надання 

учасникам АТО пільгових кредитів 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 

 
 

 

    "23"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
 

Щодо сприяння у виділенні коштів з фонду розвитку 

 обласного бюджету для придбання обладнання 

 з метою надання консультативно-діагностичної 

 допомоги юнакам допризовного і призовного віку, 

 резервістам, військовослужбовцям, учасникам АТО  

і членам їх сімей та іншим категоріям громадян. 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію :голови постійної комісії 

обласної ради Малишевського І.О. про розгляд звернення Чернівецького 

обласного медичного діагностичного центру від 18.02.2016р № 01-06/156 

щодо сприяння у виділенні коштів з фонду розвитку обласного бюджету для 

придбання обладнання з метою надання консультативно-діагностичної 

допомоги юнакам допризовного і призовного віку, резервістам, 

військовослужбовцям, учасникам АТО і членам їх сімей та іншим категоріям 

громадян, постійна комісія, -  

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

1.   Інформацію взяти до відома. 

 2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

розглянути питання щодо виділення коштів з фонду розвитку обласного 

бюджету для придбання обладнання для Чернівецького обласного медичного 

діагностичного центру з метою надання консультативно-діагностичної 

допомоги юнакам допризовного і призовного віку, резервістам, 

військовослужбовцям, учасникам АТО і членам їх сімей та іншим категоріям 

громадян. 

 

Голова постійної комісії           І.Малишевський 

 


