
 
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 
  

 
  "12"  березня 2016 року                                                      м. Чернівці,  

ПРОТОКОЛ № 7  
засідання постійної комісії 

 
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В.      
Запрошені: Тріска І.С., представники громадських організацій, Думанчук А.І. 
 

1. . Про результати ознайомлення постійної комісії з питань охорони 
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей з роботою Чернівецької обласної бази спеціального 
медичного постачання. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради                
Малишевський І.О., заступник голови комісії Кобевко О.П., заступник 
директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Тріска І.С.,  

 
2. Про внесення змін до Положення про порядок призначення та 

звільнення з посади керівників об'єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області 

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

1.Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.С., заступника голови постійної комісії Кобевко О.П. про 
результати ознайомлення постійної комісії з питань охорони здоров'я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей 
з роботою Чернівецької обласної бази спеціального медичного постачання. 

Виступили: члени комісії, заступник директора Департаменту охорони 
здоров'я Тріска І.С. 

Вирішили:  
1.Звернутися до голови Чернівецької обласної ради щодо надання 

доступу членам комісії в термін до 18.03.2016р. спільно з учасниками АТО 
щодо вивчення наявності та асортименту мобілізаційних запасів на базі 
спеціального медичного постачання. 

2. Розглянути дане питання на засіданні постійної комісії обласної ради 
з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей 18.03.2016 року з залученням 
керівництва Чернівецької обласної бази спеціального медичного постачання, 
керівництва Департаменту охорони здоров'я ОДА, учасників АТО та 
представників Чернівецького військового комісаріату. 



2.Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.С. про внесення змін до Положення про порядок 
призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Внести до Положення про порядок призначення та звільнення з 

посади керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області (далі Положення), затвердженої рішенням XIV сесії 
Чернівецької обласної ради VI скликання від 25.12.2015 р. № 184-14/12. 
наступні зміни: 

1) У розділі 2 "Порядок призначення на посаду Керівника" пункт 2.1 
доповнити словами: "якщо інше не передбачено законом"; пункт 2.3 після 
слів: "на підставі подання галузевого управління" доповнити словами: 
"громадських організацій, трудових колективів, постійних профільних 
комісій обласної ради"; пункт 2.4 викласти в наступній редакції: 
"Кандидатури на посаду Керівника об'єкта комунальної власності вносяться 
за ініціативою громадян України, трудових колективів, громадських 
організацій, постійних профільних комісій обласної ради, голови обласної 
державної адміністрації, голови обласної ради"; в пункті 2.5 вилучити слова: 
"висновок галузевого управління". 

2) У розділі 3 "Порядок укладання, внесення змін, подовження та 
припинення терміну дії строкового трудового договору або контракту" пункт 
3.5 викласти в наступній редакції: "відповідальність за якість підготовки 
проекту строкового трудового договору або контракту несе орган, який 
вносить подання"; пункт 3.15 слова "галузевого управління" замінити 
словами "відповідної профільної комісії ради". 

 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                         І. Малишевський 
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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, соціального 

захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх 
сімей   

"12"       березня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про результати ознайомлення постійної 
комісії з питань охорони здоров'я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей з роботою  
Чернівецької обласної бази спеціального 
медичного постачання 
 

Заслухавши голову комісії Малишевського І.О. та заступника комісії 
Кобевко О.П. про недопущення до повноцінного ознайомлення з роботою 
даної установи та перешкоджання роботи комісії, у зв'язку з чим комісія не 
мала можливість вивчити інформацію про діяльність установи. 
Представників комісії не допустили до складської бази, на якій повинно 
зберігатися мобілізаційне майно та інші спецзапаси, а в умовах неоголошеної 
війни, при існуючих проблемах матеріального забезпечення бійців це 
надзвичайно актуально, тому, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Звернутися до голови Чернівецької обласної ради щодо надання 

доступу членам комісії в термін до 18.03.2016р. спільно з учасниками АТО 
щодо вивчення наявності та асортименту мобілізаційних запасів на базі 
спеціального медичного постачання. 

2. Розглянути дане питання на засіданні постійної комісії обласної ради 
з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей 18.03.2016 року з залученням 
керівництва Чернівецької обласної бази спеціального медичного постачання, 
керівництва Департаменту охорони здоров'я ОДА, учасників АТО та 
представників Чернівецького військового комісаріату. 

 
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 

 
"12"       березня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про внесення змін до Положення про порядок  
призначення та звільнення з посади керівників  
об'єктів спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міст області 
 

Заслухавши інформацію представників громадських організацій та учасників 
АТО про те, що незважаючи на те, що відбулася «революція гідності» 
громадськість і надалі не має можливостей впливати на кадрові призначення в 
комунальних установах області, які по суті є власністю громади області, а цим 
правом вміло користуються окремі чиновники. З метою покрашення роботи 
комунальних установ, недопущення зловживання чиновниками та нехтування 
думки громадськості, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести до Положення про порядок призначення та звільнення з посади 

керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області (далі Положення), затвердженої рішенням XIV сесії Чернівецької обласної 
ради VI скликання від 25.12.2015 р. № 184-14/12. наступні зміни: 

1) У розділі 2 "Порядок призначення на посаду Керівника" пункт 2.1 
доповнити словами: "якщо інше не передбачено законом"; пункт 2.3 після слів: "на 
підставі подання галузевого управління" доповнити словами: "громадських 
організацій, трудових колективів, постійних профільних комісій обласної ради"; 
пункт 2.4 викласти в наступній редакції: "Кандидатури на посаду Керівника об'єкта 
комунальної власності вносяться за ініціативою громадян України, трудових 
колективів, громадських організацій, постійних профільних комісій обласної ради, 
голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради"; в пункті 2.5 
вилучити слова: "висновок галузевого управління". 

2) У розділі 3 "Порядок укладання, внесення змін, подовження та 
припинення терміну дії строкового трудового договору або контракту" пункт 3.5 
викласти в наступній редакції: "відповідальність за якість підготовки проекту 
строкового трудового договору або контракту несе орган, який вносить подання"; 
пункт 3.15 слова "галузевого управління" замінити словами "відповідної 
профільної комісії ради". 

 
Голова постійної комісії                                                                 І. Малишевський 

 


	Протокол комісії від 12.03.2016р.
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, соціального
	захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей


	Висновок по базі спецмедпостачання
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК

	висновок по внес змін до Положення
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК

	ADPD7F.tmp
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК

	ADPD83.tmp
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК


