
 
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 
  

  "19"  травня 2016 року                                                      м. Чернівці, 15.00 
ПРОТОКОЛ № 12  

засідання постійної комісії 
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В., Рошка А.І., 
Болтунов О.В.      
Запрошені: Лесюк Ю.М., Півень Ю.Й., Чобан Ю.І., представники 
громадських організацій, Думанчук А.І.  

1. Про результати розгляду Департаментом соціального захисту 
населення ОДА, Департаментом охорони здоров'я ОДА та Департаментом 
фінансів ОДА висновків постійних комісій обласної ради з питань 
приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області від 24.03.2016р. та з питань охорони здоров'я, 
праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх 
сімей від 02.03.2016р. "Про розгляд звернення головного лікаря 
Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця" Бойко Д.І. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації, Департаменту соціального захисту населення ОДА 
та Департаменту фінансів ОДА  

2. Про розгляд заяви Тимофійчука О.Р. щодо призначення його 
тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря КМУ "Чернівецький 
обласний шкірно-венерологічний диспансер" 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
3. Про розгляд листа Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації щодо сприяння у виділенні коштів на проведення 
поточних і капітальних ремонтів КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
4. Про розгляд звернення головного лікаря КМУ "Обласна дитяча 

кліначна лікарня" Чепіля М.І. щодо виділення з обласного бюджету коштів 
для проведення капітального ремонту прибудови до інфекційного корпусу та 
приміщення прального відділення. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА  
5. Про розгляд звернення головного лікаря КМУ "Обласна дитяча 

клінічна лікарня" Чепіля М.І. щодо сприяння у вирішенні питання щодо 
будівництва індивідуальної котельні по вул. Руська, 207-А м. Чернівці для 
забезпечення належного теплового режиму у лікарні. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА  
 6. Про розгляд звернення КМ "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер" щодо сприяння у виділенні коштів на проведення 
технічного обслуговування гамма терапевтичного апарату з заміною джерела 



іонізуючого випромінювання, придбання хіміопрепаратів, реактивів для 
проведення лабораторних аналізів та рентгенівської плівки та реактивів. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
7. Про розгляд відповіді Державної екологічної інспекції у 

Чернівецькій області на виконання висновку постійної комісії обласної ради 
щодо ситуації з ймовірними захороненнями біологічного матеріалу на 
території КМУ "Патологоанатомічне бюро". 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради  Малишевський І.О 
8. Про розгляд відповіді Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації на виконання висновку постійної комісії обласної ради 
щодо вжиття заходів з прискорення будівництва перинатального центру. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
9. Про розгляд клопотання профспілкового комітету обласної 

комунальної медичної установи "Патологоанатомічне бюро" щодо розгляду 
питання з призначення на посаду головного лікаря установи завідувача 
відділенням загальної патології №1 лікаря-патологоанатома вищої категорії 
Жукова Леоніда Федоровича. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради  Малишевський І.О., 
представник Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації  

10. Про звернення Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров'я щодо врегулювання діяльності закладів 
охорони здоров'я в територіальних громадах, що дасть змогу вирішення 
проблем отримання амбулаторіями ОТГ ліцензій на медичну практику, 
дозвіл на використання наркотичних засобів та впорядкування видачі 
лікарняних листів. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
11. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 

Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках. 
Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 

12. Про звернення головного лікаря ОКУ "Лікарня швидкої медичної 
допомоги" Грушко О.І. щодо сприяння у придбанні пересувної 
рентгенологічної С-дуги Siemens siremobile 2000, яка є необхідною 
складовою виконання ендоскопічних оперативних втручань у створеному 
центрі ендоскопічної хірургії. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА  
13. Про розгляд подання облдержадміністрації щодо призначення 

тимчасово виконуючої обов'язки начальника КУ "Група моніторингу, 
господарського обслуговування та аудиту установ соціального захисту 
населення області" Богатирець Оксани Вікторівни на посаду начальника 
зазначеної комунальної установи.  

Доповідач: представник Департаменту соціального захисту населення 
ОДА  

14. Про трудову дисципліну в ОКУ "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" та створення робочої групи. 

Доповідач: заступник голови постійної комісії Кобевко О.П. 
15. Про звернення до обласної державної адміністрації та обласної ради 

щодо порушення Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації 
процедури призначення керівників об'єктів спільної власності 
територіальних громад. 



 
Доповідач: голова постійної комісії Малишевський І.О. 
1. Слухали: інформацію про результати розгляду Департаментом 

соціального захисту населення ОДА, Департаментом охорони здоров'я ОДА 
та Департаментом фінансів ОДА висновків постійних комісій обласної ради з 
питань приватизації та управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області від 24.03.2016р. та з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей від 02.03.2016р. "Про розгляд звернення 
головного лікаря Чернівецького обласного комунального підприємства 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця" Бойко Д.І. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Звернутися до голови обласної державної адміністрації та голови 

обласної ради щодо ігнорування Департаментом охорони здоров'я 
облдержадміністрації та Департаментом соціального захисту населення 
облдержадміністрації висновків постійних комісій обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей від 02.03.2016р. та з питань приватизації та 
управління об'єктами спільної власності територіальних громад від 
24.03.2016р. щодо створення цільової програми функціонування ОКП 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця" та створення на його базі 
цілісного майнового реабілітаційного комплексу з відновлення функцій 
опорно-рухового апарату для учасників бойових дій, ветеранів, інвалідів 
війни та інших громадян Буковини. 

2. Вказаним Департаментам терміново вжити заходів по виконанню 
рішень постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх 
сімей. 

3. Повторно розглянути дане питання на черговому засіданні постійної 
комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей. 

2. Слухали: інформацію про заяву Тимофійчука О.Р. щодо 
призначення його тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря КМУ 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Для ознайомлення з роботою КМУ "Чернівецький обласний шкірно-

венерологічний диспансер" створити робочу групу із членів постійної комісії 
обласної ради та представників громадськості. До робочої групи включити: 
Кобевко О.П., Пріску В.В., Малишевського І.О., Рошка А.І., Болтунова О.В., 
Білівського І.А., Таран Т.В., Рашковського В.О., Плавюк І.О., Ковалець 
Ю.М.,   Захлівняка С.А. 

3. Звернутися до постійної комісії обласної ради з питань приватизації 
та управління об'єктами спільної власності територіальних громад не 
розглядати питання з призначення Тимофійчука О.Р.  тимчасово 



виконуючим обов'язки головного лікаря КМУ "Чернівецький обласний 
шкірно-венерологічний диспансер" до вивчення зазначеної та подачі 
відповідного висновку постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей, згідно положення про постійні комісії Чернівецької 
обласної ради. 

3. Слухали:  інформацію про лист Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації щодо сприяння у виділенні коштів на проведення 
поточних і капітальних ремонтів КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути питання 
щодо виділення коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів 
КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" з метою забезпечення належних 
умов для перебування в установі дітей та їх батьків. 

 4. Слухали:  інформацію про звернення головного лікаря КМУ 
"Обласна дитяча клінічна лікарня" Чепіля М.І. щодо виділення з обласного 
бюджету коштів для проведення капітального ремонту прибудови до 
інфекційного корпусу та приміщення прального відділення. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути питання 
щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту прибудови до 
інфекційного корпусу та прального відділення КМУ "Обласна дитяча 
клінічна лікарня" з метою влаштування шатрового даху, заміни дерев'яних 
вікон та дверей, сантехніки та мереж тепло та водопостачання. 
 5. Слухали: інформацію про звернення головного лікаря КМУ "Обласна 
дитяча клінічна лікарня" Чепіля М.І. щодо сприяння у вирішенні питання 
щодо будівництва індивідуальної котельні по вул. Руська, 207-А м. Чернівці 
для забезпечення належного теплового режиму у лікарні. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути питання 
щодо виділення коштів для будівництва окремої котельні КМУ "Обласна 
дитяча клінічна лікарня" з метою забезпечення  лікарні належним 
температурним режимом. 

 6. Слухали: інформацію про звернення КМ "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер" щодо сприяння у виділенні коштів на 
проведення технічного обслуговування гамма терапевтичного апарату з 
заміною джерела іонізуючого випромінювання, придбання хіміопрепаратів, 
реактивів для проведення лабораторних аналізів та рентгенівської плівки та 
реактивів. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

З метою забезпечення ефективного виконання Державної програми 
"Онкологія 2007-2016 р.р." та здійснення комбінованого та комплексного 
лікування онкологічний хворих рекомендувати обласній державній 



адміністрації розглянути питання щодо виділення коштів з обласного 
бюджету КУ  "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" 
для проведення технічного обслуговування гамма терапевтичного апарату 
АГАТ Р1-У з заміною джерела іонізуючого випромінювання Кобальт, 
придбання хіміопрепаратів, реактивів для проведення лабораторних 
аналізів та рентгенівської плівки і реактивів. 

7. Слухали:  інформацію про відповідь Державної екологічної 
інспекції у Чернівецькій області на виконання висновку постійної комісії 
обласної ради щодо ситуації з ймовірними захороненнями біологічного 
матеріалу на території КМУ "Патологоанатомічне бюро". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

 Інформацію взяти до відома. 
  8. Слухали: інформацію про відповідь Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації на виконання висновку постійної комісії 
обласної ради щодо вжиття заходів з прискорення будівництва 
перинатального центру. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

 Інформацію взяти до відома. 
9. Слухали: інформацію про клопотання профспілкового комітету 

обласної комунальної медичної установи "Патологоанатомічне бюро" щодо 
розгляду питання з призначення на посаду головного лікаря установи 
завідувача відділенням загальної патології №1 лікаря-патологоанатома вищої 
категорії Жукова Леоніда Федоровича. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

1. Інформацію взяти до відома. 
    2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
подати відповідні документи до обласної ради для розгляду питання щодо 
призначення Жукова Л.Ф. тимчасово виконуючим обов'язки головного 
лікаря ОКМУ "Патологоанатомічне бюро"  на умовах строкового 
трудового договору. 

10. Слухали: інформацію про звернення Чернівецької обласної 
організації профспілки працівників охорони здоров'я щодо врегулювання 
діяльності закладів охорони здоров'я в територіальних громадах, що дасть 
змогу вирішення проблем отримання амбулаторіями ОТГ ліцензій на 
медичну практику, дозвіл на використання наркотичних засобів та 
впорядкування видачі лікарняних листів. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

1. Звернення взяти до відома. 
    2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення обласної ради щодо 
порушення клопотання перед Кабінетом Міністрів України, Міністерством 
охорони здоров'я України з пришвидшення прийняття нормативних 
документів, які регулюють діяльність закладів охорони здоров'я в 
територіальних громадах. 



 
 

11. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 
роках. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Взяти проект рішення до відома. 
2. Призупинити внесення на розгляд сесії обласної ради проекту 

рішення обласної ради "Про внесення змін до Комплексної програми 
Трансплантологія у 2015-2018 роках" та розглянути зазначене питання на 
наступному засіданні постійної комісії.  
 12. Слухали: інформацію про звернення головного лікаря ОКУ 
"Лікарня швидкої медичної допомоги" Грушко О.І. щодо сприяння у 
придбанні пересувної рентгенологічної С-дуги Siemens siremobile 2000, яка є 
необхідною складовою виконання ендоскопічних оперативних втручань у 
створеному центрі ендоскопічної хірургії. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

1. Взяти звернення до відома. 
  2. Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути 

питання щодо виділення коштів ОКУ "Лікарня швидкої медичної 
допомоги" для придбання пересувної  рентгенологічної С-дуги Siemens  
siremobile 2000, яка є необхідною складовою для виконання ендоскопічних 
втручань у створеному центрі ендоскопічної хірургії. 

13. Слухали: інформацію про подання облдержадміністрації щодо 
призначення тимчасово виконуючої обов'язки начальника КУ "Група 
моніторингу, господарського обслуговування та аудиту установ соціального 
захисту населення області" Богатирець Оксани Вікторівни на посаду 
начальника зазначеної комунальної установи. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо 
призначення Богатирець Оксани Вікторівни на посаду начальника 
комунальної установи "Група моніторингу, господарського 
обслуговування та аудиту установ соціального захисту населення області" 
та рекомендувати обласній раді внести на розгляд сесії обласної ради 
відповідний проект рішення.  

14. Слухали: інформацію про трудову дисципліну в ОКУ "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" та створення робочої групи. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації внести зміни до 
складу робочої групи щодо перевірки неодноразової відсутності на робочому 
місці в інфекційному відділенні, заступника головного лікаря з 
медсестринства ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" Рошки В.М., 
яка також працює на 0,5 ставки медсестри в інфекційному відділенні та 
включити до зазначеної групи наступних громадських активістів: 



1. Болтунов А.В. - заступник голови громадської організації 
"Антикорупційна Буковина" (м.т. 0664840323 та 0995023424); 

2. Савчук В.М. - голова громадської організації "Націоналісти 
Буковини" (м.т. 0505258120); 

3. Сорокатий О.А. - лікар АТО (м.т. 0994655111); 
4. Рашковський В.О. - представник громадської організації "УНА-

УНСО" (м.т. 0500434744).              
15. Слухали: інформацію про звернення до обласної державної 

адміністрації та обласної ради щодо порушення Департаментом охорони 
здоров'я облдержадміністрації процедури призначення керівників об'єктів 
спільної власності територіальних громад. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Рекомендувати голові обласної державної адміністрації та голові 

обласної ради  вжити заходів щодо недопущення порушення процедури 
призначення Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації 
керівників комунальних закладів охорони здоров'я області.  

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
терміново вжити заходів по приведенню процедури призначення тимчасово 
виконуючих обов'язки керівників закладів охорони здоров'я області у 
відповідність до вимог Положення про порядок призначення та звільнення з 
посади керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області. 

3. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації про вжиті 
заходи щодо приведення процедури призначення керівників закладів 
охорони здоров'я до норм зазначеного вище Положення інформувати 
постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей до 
26.05.2016р.  

 
 
 

Голова постійної комісії                                                         І. Малишевський 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

захисту населення та підтримки учасників АТО і  
членів їх сімей 

 
" 19 "   травня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 1 
Про висновки постійних комісій обласної ради 
з питань охорони здоров'я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО 
і членів їх сімей та з питань приватизації та 
управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад та їх розгляд 
відповідними департаментами облдержадмі-
ністрації щодо розгляду звернення головного 
лікаря Чернівецького ОКП "Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця" Бойко Д.І. 

 

Розглянувши та обговоривши висновки постійної комісії обласної ради з 
питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей від 02.03.2016р. та з питань приватизації та 
управління об'єктами спільної власності територіальних громад від 24.03.2016р. 
щодо розгляду звернення головного лікаря Чернівецького обласного 
комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" Бойко Д.І., 
які були направлені для розгляду до обласної державної адміністрації 
відповідно від 09.03.2016р. за № 01-12/07-207 та від 04.04.2016р № 01-14/07-318, 
враховуючи відсутність реагування Департаменту охорони здоров'я ОДА, 
Департаменту фінансів ОДА та Департаменту соціального захисту населення 
ОДА,  комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Звернутися до голови обласної державної адміністрації та голови 

обласної ради щодо ігнорування Департаментом охорони здоров'я 
облдержадміністрації та Департаментом соціального захисту населення 
облдержадміністрації висновків постійних комісій обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей від 02.03.2016р. та з питань приватизації та управління 
об'єктами спільної власності територіальних громад від 24.03.2016р. щодо 
створення цільової програми функціонування ОКП "Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця" та створення на його базі цілісного майнового реабілітаційного 
комплексу з відновлення функцій опорно-рухового апарату для учасників 
бойових дій, ветеранів, інвалідів війни та інших громадян Буковини. 

 
 



 
 
2. Вказаним Департаментам терміново вжити заходів по виконанню рішень 

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

3. Повторно розглянути дане питання на черговому засіданні постійної 
комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                         І. Малишевський 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

захисту населення та підтримки учасників АТО і  
членів їх сімей 

 
" 19 "   травня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 2 
Про розгляд внесеного Департаментом 
охорони здоров'я облдержадміністрації 
клопотання щодо призначення 
тимчасово виконуючим обов'язки 
головного лікаря КМУ "Чернівецький 
обласний шкірно-венерологічний 
диспансер"  Тимофійчука О.Р.  

 

Розглянувши та обговоривши заяву Тимофійчука Олега Романовича щодо 
призначення його тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря комунальної 
медичної установи "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" від 
20.04.2016р., враховуючи надане Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією клопотання щодо розгляду заяви Тимофійчука О.Р. на засіданнях 
постійних комісій обласної ради від 28.04.2016р. № 01.36-11/1474 та керуючись 
Положенням 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. Взяти інформацію до відома. 
2. Для ознайомлення з роботою КМУ "Чернівецький обласний шкірно-

венерологічний диспансер" створити робочу групу із членів постійної комісії 
обласної ради та представників громадськості. До робочої групи включити: 
Кобевко О.П., Пріску В.В., Малишевського І.О., Рошка А.І., Болтунова О.В., 
Білівського І.А., Таран Т.В., Рашковського В.О., Плавюк І.О., Ковалець Ю.М.,   
Захлівняка С.А. 

3. Звернутися до постійної комісії обласної ради з питань приватизації та 
управління об'єктами спільної власності територіальних громад не розглядати 
питання з призначення Тимофійчука О.Р.  тимчасово виконуючим обов'язки 
головного лікаря КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" 
до вивчення зазначеної та подачі відповідного висновку постійної комісії обласної 
ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей, згідно положення про постійні комісії 
Чернівецької обласної ради. 
Голова постійної комісії                                                         І. Малишевський 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

захисту населення та підтримки учасників АТО і  
членів їх сімей 

 
" 19 "   травня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 3 
 
Про розгляд відповіді Департаменту 
охорони здоров'я облдержадміністрації 
щодо санітарного стану 
пульмонологічного відділення КМУ 
"Обласна дитяча клінічна лікарня" 

 

 
Розглянувши та обговоривши відповідь Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації на депутатське звернення депутата обласної ради 
Кобевко О.П. від 12.04.2016р. № 12 щодо санітарного стану 
пульмонологічного відділення комунальної медичної установи "Обласна 
дитяча клінічна лікарня від 19.04.2016р. № К-303 та прохання щодо сприяння 
у виділенні коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів 
установи з метою забезпечення належних умов для перебування в установі 
дітей та їх батьків, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути питання 
щодо виділення коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів 
КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" з метою забезпечення належних 
умов для перебування в установі дітей та їх батьків. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                         І. Малишевський 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

захисту населення та підтримки учасників АТО і  
членів їх сімей 

 
" 19 "   травня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 4 
 
Про розгляд звернення головного лікаря 
КМУ  "Обласна дитяча клінічна 
лікарня" Чепіля М.І. щодо виділення з 
обласного бюджету коштів для 
проведення капітального ремонту 
прибудови до інфекційного корпусу та 
прального відділення 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення головного лікаря КМУ  

"Обласна дитяча клінічна лікарня" Чепіля М.І. до постійної комісії обласної 
ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей щодо виділення з обласного бюджету коштів 
для проведення капітального ремонту прибудови до інфекційного корпусу та 
прального відділення від 21.04.2016р. № 01-03/402/3, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути питання 
щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту прибудови до 
інфекційного корпусу та прального відділення КМУ "Обласна дитяча 
клінічна лікарня" з метою влаштування шатрового даху, заміни дерев'яних 
вікон та дверей, сантехніки та мереж тепло та водопостачання. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                         І. Малишевський 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

захисту населення та підтримки учасників АТО і  
членів їх сімей 

 
" 19 "   травня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 5 
 
Про розгляд звернення головного лікаря 
КМУ  "Обласна дитяча клінічна 
лікарня" Чепіля М.І. щодо виділення з 
обласного бюджету коштів для 
будівництва окремої котельні для потреб 
установи 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення головного лікаря КМУ  

"Обласна дитяча клінічна лікарня" Чепіля М.І. до постійної комісії обласної 
ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей щодо виділення з обласного бюджету коштів 
для будівництва окремої котельні установи від 06.05.2016р. № 01-03/436, 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути питання 
щодо виділення коштів для будівництва окремої котельні КМУ "Обласна 
дитяча клінічна лікарня" з метою забезпечення  лікарні належним 
температурним режимом. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                         І. Малишевський 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

захисту населення та підтримки учасників АТО і  
членів їх сімей 

 
" 19 "   травня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 6 
 
Про розгляд звернення КУ  
"Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер" щодо виділення 
з обласного бюджету коштів для повноти 
здійснення комбінованого та 
комплексного лікування онкохворих 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення до обласної ради КУ  

"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" від 04.05.2016р. 
№ 831 (додається) щодо виділення з обласного бюджету коштів для повноти 
здійснення комбінованого та комплексного лікування онкохворих для 
проведення технічного обслуговування гамма терапевтичного апарату АГАТ 
Р1-У з заміною джерела іонізуючого випромінювання Кобальт, придбання 
хіміопрепаратів, реактивів для проведення лабораторних аналізів та 
рентгенівської плівки і реактивів, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
З метою забезпечення ефективного виконання Державної програми 

"Онкологія 2007-2016 р.р." та здійснення комбінованого та комплексного 
лікування онкологічний хворих рекомендувати обласній державній 
адміністрації розглянути питання щодо виділення коштів з обласного 
бюджету КУ  "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" 
для проведення технічного обслуговування гамма терапевтичного апарату 
АГАТ Р1-У з заміною джерела іонізуючого випромінювання Кобальт, 
придбання хіміопрепаратів, реактивів для проведення лабораторних аналізів 
та рентгенівської плівки і реактивів. 
 
Голова постійної комісії                                                         І. Малишевський 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

захисту населення та підтримки учасників АТО і  
членів їх сімей 

 
" 19 "   травня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 7 
 
Про розгляд відповіді Державної 
екологічної інспекції у Чернівецькій 
області щодо ситуації з ймовірними 
захороненнями біологічного матеріалу на 
території КМУ "Патологоанатомічне 
бюро" 

 

 
 
Розглянувши та обговоривши відповідь Державної екологічної інспекції 

у Чернівецькій області щодо ситуації з ймовірними захороненнями 
біологічного матеріалу на території КМУ "Патологоанатомічне бюро" від 
26.04.2016р. № 06/01-13/1100, комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Інформацію взяти до відома. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                         І. Малишевський 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

захисту населення та підтримки учасників АТО і  
членів їх сімей 

 
" 19 "   травня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 8 
 
Про розгляд відповіді Департаменту 
охорони здоров'я облдержадміністрації 
щодо завершення будівництва 
перинатального центру 

 

 
 
Розглянувши та обговоривши відповідь Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації щодо завершення будівництва перинатального центру 
від 10.05.2016р. № 02.1/1621 на висновок № 6 постійної комісії обласної ради 
з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей від 07.04.2016р. "Про розгляд 
інформації Чернівецької міської ради щодо вжиття заходів з прискорення 
будівництва перинатального центру", комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Інформацію взяти до відома. 
 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                         І. Малишевський 
 
 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

захисту населення та підтримки учасників АТО і  
членів їх сімей 

 
" 19 "   травня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 9 
 
Про розгляд звернення профспілкового 
комітету та співробітників ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро" щодо 
призначення на посаду головного лікаря 
зазначеної установи Жукова Л.Ф. 

 

 
 
Розглянувши та обговоривши звернення профспілкового комітету та 

співробітників ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" щодо призначення на 
посаду головного лікаря зазначеної установи завідувача відділенням 
загальної патології № 1, лікаря-патологоанатома вищої категорії Жукова 
Леоніда Федоровича, комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

подати відповідні документи до обласної ради для розгляду питання щодо 
призначення Жукова Л.Ф. тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря 
ОКМУ "Патологоанатомічне бюро"  на умовах строкового трудового 
договору. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                         І. Малишевський 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

захисту населення та підтримки учасників АТО і  
членів їх сімей 

 
" 19 "   травня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 10 
 
Про розгляд звернення Чернівецької 
обласної організації професійної спілки 
працівників охорони здоров'я порушення 
клопотання щодо пришвидшення 
прийняття нормативних документів, які 
регулюють діяльність закладів охорони 
здоров'я в територіальних громадах 

 

 
 
Розглянувши та обговоривши звернення Чернівецької обласної 

організації професійної спілки працівників охорони здоров'я порушення 
клопотання до обласної ради щодо порушення клопотання перед Кабінетом 
Міністрів України, Міністерством охорони здоров'я України з 
пришвидшення прийняття нормативних документів, які регулюють 
діяльність закладів охорони здоров'я в територіальних громадах, комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Звернення взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення обласної ради щодо 
порушення клопотання перед Кабінетом Міністрів України, Міністерством 
охорони здоров'я України з пришвидшення прийняття нормативних 
документів, які регулюють діяльність закладів охорони здоров'я в 
територіальних громадах. 
 
 
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 

 
 
 
    "19"  травня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К  № 11 
       
Про внесення змін до Комплексної  
програми Трансплантологія 
у 2015-2018 роках 
 
 

 
 

 
Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 
роках", постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти проект рішення до відома. 
2. Призупинити внесення на розгляд сесії обласної ради проекту 

рішення обласної ради "Про внесення змін до Комплексної програми 
Трансплантологія у 2015-2018 роках" та розглянути зазначене питання на 
наступному засіданні постійної комісії.  
 
 
 
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 

 
 
 
    "19"  травня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К  № 12 
       
Про розгляд звернення головного 
лікаря ОКУ "Лікарня швидкої  
медичної допомоги" Грушко О.І.  
щодо допомоги у придбанні пересувної 
 рентгенологічної С-дуги Siemens 
 siremobile 2000 
 
 

Розглянувши та обговоривши  звернення головного лікаря ОКУ 
"Лікарня швидкої медичної допомоги" Грушко О.І. щодо допомоги у 
придбанні пересувної  рентгенологічної С-дуги Siemens  siremobile 2000, яка 
є необхідною складовою для виконання ендоскопічних втручань у 
створеному центрі ендоскопічної хірургії, постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти звернення до відома. 
  2. Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути питання 

щодо виділення коштів ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" для 
придбання пересувної  рентгенологічної С-дуги Siemens  siremobile 2000, яка 
є необхідною складовою для виконання ендоскопічних втручань у 
створеному центрі ендоскопічної хірургії. 
 
 
 
Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

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

захисту населення та підтримки учасників АТО і  
членів їх сімей 

 
"19 "   травня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 13 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення Богатирець О. В. на 
посаду начальника КУ "Група 
моніторингу, господарського 
обслуговування та аудиту установ 
соціального захисту населення області" 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Богатирець Оксани Вікторівни щодо 

призначення її начальником комунальної установи "Група моніторингу, 
господарського обслуговування та аудиту установ соціального захисту 
населення області" від 17.05.2016р., враховуючи надане Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією клопотання щодо призначення 
Богатирець О.В. на зазначену посаду від 16.05.2016р. № 01.48/18-869 та 
керуючись Положенням 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: 
 

Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо 
призначення Богатирець Оксани Вікторівни на посаду начальника 
комунальної установи "Група моніторингу, господарського обслуговування 
та аудиту установ соціального захисту населення області" та рекомендувати 
обласній раді внести на розгляд сесії обласної ради відповідний проект 
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 

 
"19"       травня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 14 
 
Про трудову дисципліну в ОКУ 
"Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" та створення робочої  
групи  

Розглянувши та обговоривши  інформацію про розгляд Департаментом 
охорони здоров'я облдержадміністрації висновку № 11 від 20.04.2016р. "Про 
трудову дисципліну в ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" та 
створення робочої групи з залученням до її роботи громадськості щодо 
перевірки неодноразової відсутності на робочому місці в інфекційному 
відділенні, заступника головного лікаря з медсестринства ОКУ "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" Рошки В.М., яка також працює на 0,5 ставки 
медсестри в інфекційному відділенні, постійна комісія  

В И Р І Ш И Л А: 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації внести зміни до 

складу робочої групи щодо перевірки неодноразової відсутності на робочому 
місці в інфекційному відділенні, заступника головного лікаря з 
медсестринства ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" Рошки В.М., 
яка також працює на 0,5 ставки медсестри в інфекційному відділенні та 
включити до зазначеної групи наступних громадських активістів: 

1. Болтунов А.В. - заступник голови громадської організації 
"Антикорупційна Буковина" (м.т. 0664840323 та 0995023424); 

2. Савчук В.М. - голова громадської організації "Націоналісти 
Буковини" (м.т. 0505258120); 

3. Сорокатий О.А. - лікар АТО (м.т. 0994655111); 
4. Рашковський В.О. - представник громадської організації "УНА-

УНСО" (м.т. 0500434744).              
 

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 

 
"19"       травня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 15 
Про звернення до обласної державної адміністрації 
та обласної ради щодо порушення Департаментом 
охорони здоров'я ОДА процедури призначення 
керівників об'єктів спільної власності територіальних 
громад 
 У відповідності до рішення V сесії обласної ради VІІ скликання від 
28.04.2016р. № 87-5/16 "Про звільнення керівників об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області у зв'язку із закінченням 
строку дії їх контрактів" ряд керівників комунальних установ охорони 
здоров'я області були звільнені з своїх посад з 29.04.2016р. 
 Листом обласної ради від 04.02.2016р. № 01-14/10-95 Департамент 
охорони здоров'я облдержадміністрації був своєчасно проінформований про 
те, що 29.04.2016р. добігає кінця строк дії контрактів з рядом керівників 
комунальних установ охорони здоров'я області. 
 Станом на 19.05.2016р. від Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації до обласної ради надійшли лише матеріали на 
призначення Тимофійчука О. Р. тимчасово виконуючим обов'язки  головного 
лікаря комунальної медичної установи "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер". 

Разом з тим, в порушення пункту 2.3. 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 Департамент 
охорони здоров'я облдержадміністрації на посади звільнених керівників 
комунальних установ охорони здоров'я області своїм наказом призначив 
тимчасово виконуючих обов'язки керівника цих об'єктів комунальної 
власності без розгляду кандидатур на керівні посади без розгляду 
профільними комісіями обласної ради. 

Враховуючи викладене, постійна комісія   
В И Р І Ш И Л А: 

1. Рекомендувати голові обласної державної адміністрації та голові 
обласної ради  вжити заходів щодо недопущення порушення процедури 



призначення Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації 
керівників комунальних закладів охорони здоров'я області.  

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
терміново вжити заходів по приведенню процедури призначення тимчасово 
виконуючих обов'язки керівників закладів охорони здоров'я області у 
відповідність до вимог Положення про порядок призначення та звільнення з 
посади керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області. 

3. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації про вжиті 
заходи щодо приведення процедури призначення керівників закладів 
охорони здоров'я до норм зазначеного вище Положення інформувати 
постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей до 
26.05.2016р.  

 
 

Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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