УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, соціального
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей
"21" березня 2016 року

ПРОТОКОЛ № 8

м. Чернівці,

засідання постійної комісії
Присутні: Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В.
Запрошені: Андрієць О.А., Півень Ю.Й., представники громадських
організацій, Думанчук А.І.
1. Про проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до
"Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників
бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки"
Доповідач: заступник директора Департаменту соціального захисту
населення ОДА Півень Ю.Й.
2. Про надання інформації щодо призначення Гавриша І.І. на посаду
генерального директора спеціалізованого територіального медичного
об'єднання „Фтизіатрія”, головного лікаря КМУ "Обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер" рішенням сесії обласної ради
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.
3. Про надання інформації щодо ознайомлення з роботою Чернівецької
обласної бази спеціального медичного постачання.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.
4. Про розгляд заяви головного лікаря КМУ "Обласний спеціалізований
будинок дитини" Філіпець Людмили Павлівни щодо продовження трудових
відносин та укладання контракту на нових строк.
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А.
5. Про розгляд заяви головного лікаря ОКМУ "Патологоанатомічне
бюро" Коваля Юрія Івановича щодо продовження трудових відносин та
укладання контракту на нових строк.
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А.
6. Про розгляд заяви головного лікаря КМУ "Обласний центр "Здоров'я"
Задорожного Василя Дмитровича щодо продовження трудових відносин та
укладання контракту на нових строк.
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А.
7. Про розгляд заяви головного лікаря ОКУ "Чернівецький обласний
ендокринологічний диспансер" Леонової Марини Олександрівни щодо
продовження трудових відносин та укладання контракту на нових строк.
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А.

8. Про розгляд заяви головного лікаря Обласного протитуберкульозного
санаторію "Красноїльськ" Гнатюка Володимира Ілліча щодо продовження
трудових відносин та укладання контракту на нових строк.
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А.
9. Про розгляд заяви головного лікаря КУ "Чернівецький обласний
клінічний онкологічний диспансер" Гонци Анатолія Олександровича щодо
продовження трудових відносин та укладання контракту на нових строк.
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А.
10. Про розгляд заяви головного лікаря ОКУ "Чернівецький обласний
центр служби крові" Мігайчука Василя Михайловича щодо продовження
трудових відносин та укладання контракту на нових строк.
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А.
11. Про запит депутата обласної ради Палія В.М. щодо підготовки
звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України
стосовно недопущення руйнування системи сільської медичної допомоги.
Доповідач: депутат обласної ради Палій В.М.
12. Про розгляд відповіді Управління молоді та спорту ОДА на
виконання висновку постійної комісії обласної ради з питань охорони
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і
членів їх сімей від 23.02.2016р. щодо зміцнення фізичного та психічного
здоров'я дитячого населення області, в першу чергу дітей соціально
незахищених категорій.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.
1. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту
соціального захисту населення ОДА Півня Ю.Й. щодо проекту рішення сесії
обласної ради "Про внесення змін до "Комплексної програми соціальної
підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 20152016 роки"
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Внести проект рішення обласної ради "Про внесення змін до
"Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників
бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки" на розгляд сесії обласної
ради.
2.Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради
Малишевського І.О. щодо призначення Гавриша І.І. на посаду генерального
директора спеціалізованого територіального медичного об'єднання
„Фтизіатрія”,
головного
лікаря
КМУ
"Обласний
клінічний
протитуберкульозний диспансер" рішенням сесії обласної ради.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.

2. Звернутися до голови обласної ради щодо надання правової оцінки
рішенню ІV сесії обласної ради VІІ від 15.03.2016р. № 16-4/16 "Про
призначення Гавриша І.І. на посаду генерального директора спеціалізованого
територіального медичного об'єднання „Фтизіатрія”, головного лікаря КМУ
"Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер", враховуючи те, що у
відповідності до висновку від 24.12.2015р. постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей питання про внесення проекту рішення на розгляд сесії
обласної ради про призначення Гавриша І.І. не було прийнято.
3. Слухали:
голову постійної комісії обласної ради
Малишевського І.О. щодо відсутності інформації від обласної ради на
висновок постійної комісії від 12.03.2016р. щодо надання доступу членам
комісії в термін до 18.03.2016р., спільно з учасниками АТО, до комунальної
установи "База спеціального медичного постачання" з метою вивчення
наявності та асортименту мобілізаційних запасів.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Звернутися до Служби безпеки України щодо надання доступу, в
межах повноважень, депутатам обласної ради, членам постійної комісії
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей, громадськості та
учасникам АТО до складських приміщень комунальної установи "База
спеціального медичного постачання" з метою вивчення наявності та
асортименту мобілізаційних запасів в умовах неоголошеної війни та при
існуючих проблемах матеріального забезпечення бійців АТО.
4. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації Андрієць О.А. про заяву головного лікаря КМУ
"Обласний спеціалізований будинок дитини" Філіпець Людмили Павлівни
щодо продовження трудових відносин та укладання контракту на нових
строк.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати голові обласної ради продовжити трудові відносини та
укладання контракту на нових строк з головним лікарем КМУ "Обласний
спеціалізований будинок дитини" Філіпець О.А..
5.Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я ОДА
Андрієць О.А. про заяву головного лікаря ОКМУ "Патологоанатомічне
бюро" Коваля Юрія Івановича щодо продовження трудових відносин та
укладання контракту на нових строк.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.

2. Ставилось на голосування питання про продовження трудових
відносин та укладання контракту на новий строк з головним лікарем ОКМУ
"Патологоанатомічне бюро" Ковалем Ю. І., яке не набрало необхідної
кількості голосів.
Результати голосування: за - 0, утримались - 1, проти - 2.
3. Рекомендувати голові обласної ради не продовжувати трудові
відносини шляхом укладання контракту на новий строк з головним лікарем
ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" Ковалем Ю. І.
6. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я ОДА
Андрієць О.А. про заяву головного лікаря КМУ "Обласний центр "Здоров'я"
Задорожного Василя Дмитровича щодо продовження трудових відносин та
укладання контракту на нових строк
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Ставилось на голосування питання про продовження трудових
відносин та укладання контракту на новий строк з головним лікарем КМУ
"Обласний центр "Здоров'я" Задорожним В.Д., яке не набрало необхідної
кількості голосів.
Результати голосування: за - 0, утримались - 0, проти - 3.
3. Рекомендувати голові обласної ради не продовжувати трудові
відносини шляхом укладання контракту на новий строк з головним лікарем
КМУ "Обласний центр "Здоров'я" Задорожним В.Д.
4. Рекомендувати обласній раді розглянути питання щодо доцільності
функціонування КМУ "Обласний центр "Здоров'я".
7. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я ОДА
Андрієць О.А. про заяву головного лікаря ОКУ "Чернівецький обласний
ендокринологічний диспансер" Леонової Марини Олександрівни щодо
продовження трудових відносин та укладання контракту на нових строк.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати голові обласної ради продовжити трудові відносини та
укладання контракту на нових строк з головним лікарем ОКУ "Чернівецький
обласний ендокринологічний диспансер" Леоновою М.О.
8. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я ОДА
Андрієць О.А. про заяву головного лікаря Обласного протитуберкульозного
санаторію "Красноїльськ" Гнатюка Володимира Ілліча щодо продовження
трудових відносин та укладання контракту на нових строк.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати голові обласної ради продовжити трудові відносини
та укладання контракту на нових строк з головним лікарем обласного
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" Гнатюком В. І.

9. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я ОДА
Андрієць О.А. про заяву головного лікаря КУ "Чернівецький обласний
клінічний онкологічний диспансер" Гонци Анатолія Олександровича щодо
продовження трудових відносин та укладання контракту на нових строк.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Ставилось на голосування питання про продовження трудових
відносин та укладання контракту на новий строк з головним лікарем КУ
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонца А. О., яке
не набрало необхідної кількості голосів.
Результати голосування: за - 1, утримались - 0, проти - 2.
3. Рекомендувати голові обласної ради не продовжувати трудові
відносини шляхом укладання контракту на новий строк з головним лікарем
КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонца А. О.
4.Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації
надати постійній комісії обласної ради для ознайомлення довідку
аудиторської перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності
від 20.06.2014р. КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний
диспансер".
10. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я
ОДА Андрієць О.А. про заяву головного лікаря ОКУ "Чернівецький
обласний центр служби крові" Мігайчука Василя Михайловича щодо
продовження трудових відносин та укладання контракту на нових строк.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Ставилось на голосування питання про продовження трудових
відносин та укладання контракту на новий строк з головним лікарем ОКУ
"Чернівецький обласний центр служби крові" Мігайчуком В.М., яке не
набрало необхідної кількості голосів.
Результати голосування: за - 0, утримались - 1, проти - 2.
3. Рекомендувати голові обласної ради не продовжувати трудові
відносини шляхом укладання контракту на новий строк з головним лікарем
ОКУ "Чернівецький обласний центр служби крові" Мігайчуком В.М.
11. Слухали: про запит депутата обласної ради Палія В.М. щодо
підготовки звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради
України стосовно недопущення руйнування системи сільської медичної
допомоги.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати рішення сесії обласної ради щодо підготовки звернення до
Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України стосовно
недопущення руйнування системи сільської медичної допомоги.

12. Слухали: про розгляд відповіді Управління молоді та спорту ОДА на
виконання висновку постійної комісії обласної ради з питань охорони
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і
членів їх сімей від 23.02.2016р. щодо зміцнення фізичного та психічного
здоров'я дитячого населення області, в першу чергу дітей соціально
незахищених категорій.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.

Голова постійної комісії

І. Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
"21" березня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК №1
Про проект рішення обласної
ради "Про внесення змін до
"Комплексної програми соціальної
підтримки учасників АТО (учасників
бойових дій) та членів їх сімей на
2015-2016 роки"
Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради "Про
внесення змін до "Комплексної програми соціальної підтримки учасників
АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки", постійна
комісія, В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Внести проект рішення обласної ради "Про внесення змін до
"Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників
бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки" на розгляд сесії обласної
ради.

Голова постійної комісії

І. Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

"21"

березня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК № 2

Щодо надання правової оцінки рішенню
ІVсесії VІІ скликання від 15.03.2016р
№ 16-4/16 "Про призначення Гавриша І.І.
на посаду генерального директора
спеціалізованого територіального
об'єднання "Фтізіатрія", головного
лікаря КМУ "Обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер"
Заслухавши 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. про внесення на розгляд
сесії обласної ради проекту рішення "Про призначення Гавриша І. І. на
посаду генерального директора спеціалізованого територіального медичного
об'єднання "Фтизіатрія", головного лікаря комунальної медичної установи
"Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" незважаючи на те, що
у відповідності до висновку комісії від 24.12.2015р. питання щодо внесення
проекту рішення про призначення Гавриша І.І. на розгляд сесії обласної ради
не було прийнято, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Звернутися до голови обласної ради щодо надання правової оцінки
рішенню ІV сесії обласної ради VІІ від 15.03.2016р. № 16-4/16 "Про
призначення Гавриша І.І. на посаду генерального директора спеціалізованого
територіального медичного об'єднання „Фтизіатрія”, головного лікаря КМУ
"Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер", враховуючи те, що у
відповідності до висновку від 24.12.2015р. постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей питання про внесення проекту рішення на розгляд сесії
обласної ради про призначення Гавриша І.І. не було прийнято.
Голова постійної комісії

І. Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

"21"

березня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК № 3

Щодо вирішення питання про доступ
депутатів обласної ради, членів постійної
комісії обласної ради, громадськості до
вивчення наявності та асортименту
мобілізаційних запасів комунальної
установи "База спеціального медичного
постачання"
Заслухавши голову комісії Малишевського І.О. про недопущення до
повноцінного ознайомлення з роботою комунальної установи "База
спеціального медичного постачання" та відсутності інформації від обласної
ради на висновок постійної комісії від 12.03.2016р. щодо надання доступу
членам постійної комісії, громадськості та учасникам АТО в зв'язку з чим
комісія не мала можливість ознайомитися з складськими приміщеннями
зазначеної установи, в яких повинно зберігатися мобілізаційне майно та інші
спеціальні запаси, а в умовах неоголошеної війни, при існуючих проблемах
матеріального забезпечення бійців це надзвичайно актуально, тому, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Звернутися до Служби безпеки України щодо надання доступу, в
межах повноважень, депутатам обласної ради, членам постійної комісії
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей, громадськості та
учасникам АТО до складських приміщень комунальної установи "База
спеціального медичного постачання" з метою вивчення наявності та
асортименту мобілізаційних запасів в умовах неоголошеної війни та при
існуючих проблемах матеріального забезпечення бійців АТО.
Голова постійної комісії

І. Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров'я,
праці, соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей

"21"

березня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК № 4

Про розгляд заяви головного лікаря
комунальної
медичної
установи
"Обласний спеціалізований будинок
дитини"
Філіпець
Л.П.
щодо
продовження трудових відносин
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря комунальної
медичної установи "Обласний спеціалізований будинок дитини" від
26.01.2016р. щодо продовження трудових відносин шляхом укладання
контракту на новий термін, враховуючи клопотання Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації від 29.02.2016р. № 01.2/659 та керуючись
пунктом 3.11.3 Положення про порядок призначення та звільнення з посади
керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати голові обласної ради продовжити трудові відносини
та укладання контракту на нових строк з головним лікарем КМУ "Обласний
спеціалізований будинок дитини" Філіпець О.А..

Голова постійної комісії

І. Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров'я,
праці, соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
"21"

березня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК № 5

Про розгляд заяви головного лікаря
обласної
комунальної
медичної
установи "Патологоанатомічне бюро"
Коваля
Ю.І.
щодо
продовження
трудових відносин
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря
обласної
комунальної медичної установи "Патологоанатомічне бюро" Коваля Юрія
Івановича від 24.01.2016р. щодо продовження трудових відносин шляхом
укладання контракту на новий термін, враховуючи клопотання Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації від 29.02.2016р. № 01.2/657 та
керуючись пунктом 3.11.3 Положення про порядок призначення та
звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної
ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Ставилось на голосування питання про продовження трудових
відносин та укладання контракту на новий строк з головним лікарем ОКМУ
"Патологоанатомічне бюро" Ковалем Ю. І., яке не набрало необхідної
кількості голосів.
Результати голосування: за - 0, утримались - 1, проти - 2.
3. Рекомендувати голові обласної ради не продовжувати трудові
відносини шляхом укладання контракту на новий строк з головним лікарем
ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" Ковалем Ю. І.

Голова постійної комісії

І. Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров'я,
праці, соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
"21"

березня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК № 6

Про розгляд заяви головного лікаря
комунальної
медичної
установи
"Обласний
центр
"Здоров'я"
Задорожного В.Д. щодо продовження
трудових відносин
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря комунальної
медичної установи "Обласний центр "Здоров'я" від 27.01.2016р. щодо
продовження трудових відносин шляхом укладання контракту на новий
термін, враховуючи клопотання Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації від 29.02.2016р. № 01.2/658 та керуючись пунктом
3.11.3 Положення про порядок призначення та звільнення з посади
керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Ставилось на голосування питання про продовження трудових
відносин та укладання контракту на новий строк з головним лікарем КМУ
"Обласний центр "Здоров'я" Задорожним В.Д., яке не набрало необхідної
кількості голосів.
Результати голосування: за - 0, утримались - 0, проти - 3.
3. Рекомендувати голові обласної ради не продовжувати трудові
відносини шляхом укладання контракту на новий строк з головним лікарем
КМУ "Обласний центр "Здоров'я" Задорожним В.Д.
4. Рекомендувати обласній раді розглянути питання щодо доцільності
функціонування КМУ "Обласний центр "Здоров'я".
Голова постійної комісії

І. Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Висновок постійної комісії обласної ради з питань охорони
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки
учасників АТО і членів їх сімей
"21"

березня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК № 7

Про розгляд заяви головного лікаря
обласної
комунальної
установи
"Чернівецький
обласний
ендокринологічний
диспансер"
Леонової М.О. щодо продовження
трудових відносин
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря
обласної
комунальної установи "Чернівецький обласний ендокринологічний
диспансер" від 25.01.2016р. щодо продовження трудових відносин шляхом
укладання контракту на новий термін, враховуючи клопотання Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації від 29.02.2016р. № 01.2/662 та
керуючись пунктом 3.11.3 Положення про порядок призначення та
звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної
ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати голові обласної ради продовжити трудові відносини
та укладання контракту на нових строк з головним лікарем ОКУ
"Чернівецький обласний ендокринологічний диспансер" Леоновою М.О.

Голова постійної комісії

І. Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Висновок постійної комісії обласної ради з питань охорони
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки
учасників АТО і членів їх сімей
"21"

березня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК № 8

Про розгляд заяви головного лікаря
обласного
протитуберкульозного
санаторію "Красноїльськ" Гнатюка В.І.
щодо продовження трудових відносин
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря
обласного
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" Гнатюка Володимира Ілліча
від 25.01.2016р. щодо продовження трудових відносин шляхом укладання
контракту на новий термін, враховуючи клопотання Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації від 29.02.2016р. № 01.2/660 та керуючись
пунктом 3.11.3 Положення про порядок призначення та звільнення з посади
керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати голові обласної ради продовжити трудові відносини
та укладання контракту на нових строк з головним лікарем обласного
протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" Гнатюком В. І.

Голова постійної комісії

І. Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
"21"

березня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 9
Про розгляд заяви головного лікаря
комунальної установи "Чернівецький
обласний
клінічний
онкологічний
диспансер"
Гонци
А.О.
щодо
продовження трудових відносин
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря комунальної
установи "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонци
Анатолія Олександровича від 23.02.2016р. щодо продовження трудових
відносин шляхом укладання контракту на новий термін, враховуючи
застереження Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від
29.02.2016р. № 01.2/661 та керуючись пунктом 3.11.3 Положення про
порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим
рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12,
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Ставилось на голосування питання про продовження трудових
відносин та укладання контракту на новий строк з головним лікарем КУ
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонца А. О., яке
не набрало необхідної кількості голосів.
Результати голосування: за - 1, утримались - 0, проти - 2.
3. Рекомендувати голові обласної ради не продовжувати трудові
відносини шляхом укладання контракту на новий строк з головним лікарем
КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Гонца А. О.
4.Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації
надати постійній комісії обласної ради для ознайомлення довідку
аудиторської перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності
від 20.06.2014р. КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний
диспансер".
Голова постійної комісії

І. Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія обласної ради з питань охорони
здоров'я, праці, соціального захисту населення та
підтримки учасників АТО і членів їх сімей

"21"

березня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК № 10

Про розгляд заяви головного лікаря
комунальної установи "Чернівецький
обласний
центр
служби
крові"
Мігайчука В. М. щодо продовження
трудових відносин
Розглянувши та обговоривши заяву головного лікаря комунальної
установи "Чернівецький обласний центр служби крові" Мігайчука Василя
Дмитровича від 26.02.2016р. щодо продовження трудових відносин шляхом
укладання контракту на новий термін, враховуючи застереження
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 29.02.2016р.
№ 01.2/664 та керуючись пунктом 3.11.3 Положення про порядок
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV
сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Ставилось на голосування питання про продовження трудових
відносин та укладання контракту на новий строк з головним лікарем ОКУ
"Чернівецький обласний центр служби крові" Мігайчуком В.М., яке не
набрало необхідної кількості голосів.
Результати голосування: за - 0, утримались - 1, проти - 2.
3. Рекомендувати голові обласної ради не продовжувати трудові
відносини шляхом укладання контракту на новий строк з головним лікарем
ОКУ "Чернівецький обласний центр служби крові" Мігайчуком В.М.
Голова постійної комісії

І. Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
"21" березня 2016 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 11

Про запит депутата обласної ради
Палія В.М. щодо недопущення
руйнування системи сільської
медичної допомоги

Розглянувши та обговоривши запит депутата обласної ради Палія В.В.
щодо підготовки звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України щодо недопущення руйнування системи сільської медичної
допомоги, постійна комісія, В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати рішення сесії обласної ради щодо підготовки звернення
до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо недопущення
руйнування системи сільської медичної допомоги.

Голова постійної комісії

І. Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
"21" березня 2016 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 12

Про інформацію Управління
молоді і спорту ОДА щодо зміцнення
фізичного та психічного здоров'я
дитячого населення області

Розглянувши та обговоривши інформацію Управління молоді та
спорту облдержадміністрації щодо виконання висновку постійної комісії
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей від 23.02.2016р.
щодо зміцнення фізичного та психічного здоров'я дитячого населення
області, в першу чергу дітей соціально незахищених категорій, постійна
комісія, В И Р І Ш И Л А:
Інформацію взяти до відома.

Голова постійної комісії

І. Малишевський

