
 
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 
  

 
  "20"  квітня 2016 року                                                      м. Чернівці,  

ПРОТОКОЛ № 10  
засідання постійної комісії 

 
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В.      
Запрошені: Лесюк Ю.М., Півень Ю.Й., представники громадських 
організацій, Думанчук А.І.  
 

1. Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до 
Порядку надання грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, 
волонтерам, які надають волонтерську допомогу в районі проведення 
антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, та членам 
їх сімей" 

Доповідач: В.о. директора Департаменту соціального захисту 
населення Півень Ю.Й. 

 
2. Про розгляд результатів виборів керівника комунального вищого 

навчального закладу "Новоселицький медичний коледж Буковинського 
державного медичного університету" 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради  Малишевський І.О. 
 
3. Про розгляд заяви директора обласної бази спеціального медичного 

постачання Козіцького Леоніда Францовича щодо звільнення його з посади 
за власним бажанням. 

Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А 
 
4. Про звернення облдержадміністрації щодо повторного розгляду 

питання щодо продовження трудових відносин з головним лікарем КМУ 
"Обласний центр "Здоров'я" Задорожним Василем Дмитровичем. 

Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А 
 
5. Про надання відповіді обласною державною адміністрацією на 

висновок 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. щодо недопущення скорочення ліжкового фонду КУ 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" 

Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А 
 
 



 
6. Про розгляд звернення ініціативної групи обласного дитячого 

протитуберкульозного санаторію "Садгора" щодо призначення на посаду 
головного лікаря установи Кобевко О.П. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
 
7. Про надання відповіді Департаментом соціального захисту населення 

облдержадміністрації від 12.04.2016р. № 1735 щодо розгляду висновку 
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 "Громадські слухання про надання конкретних пропозицій з 
покращення організації соціального захисту учасників АТО і членів їх сімей" 

Доповідач: В.о. директора Департаменту соціального захисту 
населення Півень Ю.Й. 
 
8. Про результати ознайомлення з діяльністю комунальної медичної 

установи "Обласна дитяча клінічна лікарня". 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
 
9. Про розгляд скарги на діяльність Путильської районної лікарні. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
 
10. Про діяльність тимчасово виконуючого обов'язки головного лікаря 

обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом" Мочульського В.М. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
 
Додаткові питання внесені з голосу членами постійної комісії: 
  
11. Щодо 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 зазначеної установи.  
Доповідач: заступник голови постійної комісії обласної ради Кобевко О.П. 

 
12. Щодо створення робочої групи для ознайомлення з роботою об'єктів 

комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а 
саме: охорони здоров'я та соціального захисту населення. 

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

1. Слухали: інформацію в.о. директора Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації Півня Ю.Й. "Про проект рішення обласної 
ради "Про внесення змін до Порядку надання грошової допомоги учасникам 
антитерористичної операції, 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 обласної ради "Про внесення змін до Порядку 

надання грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, 
волонтерам, які надають волонтерську допомогу в районі проведення 
антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, та членам 
їх сімей" на розгляд сесії обласної ради. 
 
2. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.С. про розгляд результатів виборів керівника комунального 
вищого навчального закладу "Новоселицький медичний коледж 
Буковинського державного медичного університету" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Результати виборів від 08.04.2016р. керівника комунального вищого 

навчального закладу "Новоселицький медичний коледж Буковинського 
державного медичного університету" взяти до відома. 

2. У відповідності до статті 42 Закону України "Про вищу освіту" та 
рішення вищого колегіального органу - загальних зборів трудового 
колективу  від 08.04.2016р. рекомендувати голові обласної ради призначити 
Романюка Руслана Ілліча на посаду директора КВНЗ "Новоселицький 
медичний коледж Буковинського державного медичного університету" та 
укласти з ним контракт строком на 5 років. 

 
3. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту охорони 

здоров'я облдержадміністрації Лесюка Ю.М. про заяву директора обласної 
бази спеціального медичного постачання Козіцького Леоніда Францовича 
щодо звільнення його з посади за власним бажанням. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з займаної 
посади директора обласної бази спеціального медичного постачання 
Козіцького Леоніда Францовича за власним бажанням, згідно поданої заяви. 
 

4. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації Лесюка Ю.М. про звернення 
облдержадміністрації щодо повторного розгляду питання щодо продовження 
трудових відносин з головним лікарем КМУ "Обласний центр "Здоров'я" 
Задорожним Василем Дмитровичем. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Повторно 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. 
 2. 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. 



 
 5. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації про надання відповіді обласною державною 
адміністрацією на висновок 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. щодо недопущення скорочення ліжкового 
фонду КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

 Інформацію взяти до відома. 
 

6. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.С. про розгляд звернення ініціативної групи обласного 
дитячого протитуберкульозного санаторію "Садгора" щодо призначення на 
посаду головного лікаря установи Кобевко О.П. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

 Звернення ініціативної групи обласної комунальної медичної 
установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" 
взяти до відома. 
 
7. Слухали: інформацію в.о. директора Департаменту соціального захисту 
населення ОДА Півня Ю.Й. про надання відповіді Департаментом 
соціального захисту населення облдержадміністрації від 12.04.2016р. № 1735 
щодо розгляду висновку 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 "Громадські слухання про надання 
конкретних пропозицій з покращення організації соціального захисту 
учасників АТО і членів їх сімей"  

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

 1. Інформацію взяти до відома. 
 2. В травні 2016 року заслухати на засіданні постійної комісії обласної 
ради Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації щодо 
розробки Програми щодо сплати 25 відсотків комунальних послуг учасників 
АТО за рахунок обласного бюджету.  
 
8. Слухали: 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 результати 
ознайомлення з діяльністю комунальної медичної установи "Обласна дитяча 
клінічна лікарня". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації провести ремонт 

приміщень та відповідно до потреб забезпечити медикаментами КМУ 
"Обласна дитяча клінічна лікарня". 



2. Рекомендувати обласній державній адміністрації дати оцінку роботи 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації щодо неналежного 
контролю та стану справ в КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня".  

 
9. Слухали: 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. та головного лікаря 
Путильської районної лікарні Дячука М.Д. про розгляд скарги на діяльність 
Путильської районної лікарні. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

1. З метою детальнішого вивчення фактів, викладених у скарзі, 
рекомендувати постійній комісії обласної ради в травні поточного року 
виїхати для ознайомлення з діяльністю Путильської районної лікарні. 

 
10. Слухали: 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 діяльність 
тимчасово виконуючого обов'язки головного лікаря обласної комунальної 
установи "Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі 
СНІДом" Мочульського В.М. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації у 
відповідності до вимог 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 внести на розгляд обласної ради 
пропозиції щодо призначення Мочульського В.М. на посаду головного лікаря 
обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом"  

 
11. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії обласної ради 
Кобевко О.П. щодо 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 зазначеної установи.  

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
створити робочу групу з залученням 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 та за результатами перевірки інформувати постійну 
комісію. 
 
12. Слухали: 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 створення робочої 
групи для ознайомлення з роботою об'єктів комунальної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, а саме: охорони здоров'я та 
соціального захисту населення. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

Для ознайомлення з роботою обласних комунальних закладів охорони 
здоров'я та соціального захисту населення 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., Білівського 
І.А., Таран Т.В., Рашковського В.О., Плавюк І.О., Ковалець Ю.М.,   
Захлівняка С.А. 

 
 
 

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 

 
 
    "20"  квітня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 1 
 
Про проект рішення обласної ради "Про внесення 
змін до Порядку надання грошової допомоги 
учасникам антитерористичної операції, 
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 
проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Порядку надання 
грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, 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: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 

  2. Внести проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Порядку 
надання грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, 
волонтерам, які надають волонтерську допомогу в районі проведення 
антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, та членам 
їх сімей" 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 

 
"20"   квітня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 2 
 
Про розгляд результатів зборів трудового 
колективу з обрання Романюка Р.І. на 
посаду директора комунального вищого 
навчального закладу "Новоселицький 
медичний коледж Буковинського 
державного медичного університету"   

 

 
Розглянувши та обговоривши протокол № 2 від 08 квітня 2016 року 

засідання виборчої комісії з проведення виборів директора комунального 
вищого навчального закладу "Новоселицький медичний коледж 
Буковинського державного медичного університету", 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, пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 42 Закону України "Про 
вищу освіту", комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Результати виборів від 08.04.2016р. керівника комунального вищого 

навчального закладу "Новоселицький медичний коледж Буковинського 
державного медичного університету" взяти до відома. 

2. У відповідності до статті 42 Закону України "Про вищу освіту" та 
рішення вищого колегіального органу - загальних зборів трудового 
колективу  від 08.04.2016р. рекомендувати голові обласної ради призначити 
Романюка Руслана Ілліча на посаду директора КВНЗ "Новоселицький 
медичний коледж Буковинського державного медичного університету" та 
укласти з ним контракт строком на 5 років. 
 
 
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  

 
"20" квітня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 3 
 
Про розгляд заяви директора обласної 
бази спеціального медичного 
постачання Козіцького Л.Ф. щодо 
звільнення його з посади за власним 
бажанням 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву директора обласної бази 

спеціального медичного постачання Козіцького Леоніда Францовича від  
11.04.2016р. щодо звільнення його з займаної посади за власним бажанням, 
враховуючи надане Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації 
погодження на його звільнення 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: 

 
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради звільнити з займаної 

посади директора обласної бази спеціального медичного постачання 
Козіцького Леоніда Францовича за власним бажанням, згідно поданої заяви. 
 
 
 
 
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  

 
"___"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 4 
 
Про повторний розгляд питання щодо 
продовження трудових відносин з  
головним лікарем комунальної 
медичної установи "Обласний центр 
"Здоров'я" Задорожним В.Д.   

 

Розглянувши та обговоривши клопотання обласної державної 
адміністрації від 15.04.2016р. № 01.36/18-675 щодо  повторного розгляду 
питання на засіданні постійної комісії щодо продовження трудових відносин 
з головним лікарем комунальної  медичної установи "Обласний центр 
"Здоров'я" Задорожним Василем Дмитровичем, враховуючи його заяву  від 
27.01.2016р. щодо продовження трудових відносин шляхом укладання 
контракту на новий термін, лист Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації від 29.02.2016р. № 01.2/658, висновок постійної комісії 
з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області від 24.03.2016р. 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. Повторно 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. 
 2. 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. 
  
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 

 
"20"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

 

ВИСНОВОК №  5 
 
Про розгляд інформації обласної 
державної адміністрації щодо  
недопущення скорочення ліжкового 
фонду КУ "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер" 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про надання відповіді обласною 
державною адміністрацією від 12.04.2016р. № 01.39-18/1120 щодо розгляду 
висновку постійної комісії від 02.03.2016р. щодо недопущення скорочення 
ліжкового фонду комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер", постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Взяти інформацію до відома. 
 
 
 

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  

 
" 20 "       квітня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 6 
 
Про розгляд звернення ініціативної групи 
ОКМУ "Обласний дитячий протиту-
беркульозний санаторій "Садгора" щодо 
призначення на посаду  головного лікаря 
установи Кобевко О.П. 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення ініціативної групи обласної 

комунальної медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій "Садгора", яка звернулася до голови обласної ради з пропозицією 
щодо призначення депутата обласної ради, заступника голови постійної 
комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Кобевко Ольги 
Петрівни на посаду головного лікаря зазначеної установи 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:  

  
 
 
 Звернення ініціативної групи обласної комунальної медичної 
установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" 
взяти до відома. 
 
 
 
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 

 
"20"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 7 
 
Про розгляд інформації Департаменту 
соціального захисту населення щодо 
покращення організації соціального 
захисту учасників АТО  
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації  Півня Ю.Й. від 
12.04.2016р. № 1735 щодо розгляду висновку 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 "Громадські 
слухання про надання конкретних пропозицій з 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. В травні 2016 року заслухати на засіданні постійної комісії обласної 
ради Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації щодо 
розробки Програми з сплати 25 відсотків комунальних послуг для учасників 
АТО за рахунок обласного бюджету.  
 

 
 
 

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 

 
"20"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 8 
 
Про результати ознайомлення з 
діяльністю комунальної медичної 
установи "Обласна дитяча 
клінічна лікарня" 
 

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 ознайомлення з діяльністю комунальної медичної установи "Обласна 
дитяча клінічна лікарня", постійна комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Рекомендувати обласній державній адміністрації провести ремонт 

приміщень та відповідно до потреб забезпечити медикаментами КМУ 
"Обласна дитяча клінічна лікарня". 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації дати оцінку роботи 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації щодо неналежного 
контролю та стану справ в КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня".  
 

 
 

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 

 
"20"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 9 
 
Про розгляд скарги, що надійшла до 
постійної комісії обласної ради, щодо  
діяльності Путильської районної 
лікарні 
 

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. 
про розгляд скарги, що надійшла до постійної комісії обласної ради, щодо 
діяльності Путильської районної лікарні, постійна комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

З метою детальнішого вивчення фактів, викладених у скарзі, 
рекомендувати постійній комісії обласної ради в травні поточного року 
виїхати для ознайомлення з діяльністю Путильської районної лікарні. 
 
 
 

 
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 

 
"20"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 10 
 
Про діяльність тимчасово виконуючого 
обов'язки головного лікаря ОКУ  
"Чернівецький обласний центр з профі- 
лактики та боротьби зі СНІДом" 
 
 

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. 
про діяльність тимчасово виконуючого обов'язки головного лікаря ОКУ 
"Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" 
Мочульського В.М., постійна комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації у 
відповідності до вимог 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 внести на розгляд обласної ради 
пропозиції щодо призначення Мочульського В.М. на посаду головного лікаря 
обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом". 
 

 
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 

 
"20"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 11 
 
Про трудову дисципліну в ОКУ 
"Чернівецька обласна клінічна 
лікарня"  
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника голови постійної 
комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Кобевко О.П. щодо 
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 зазначеної установи, постійна комісія  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

створити робочу групу з залученням 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 та за результатами перевірки інформувати постійну 
комісію. 

 
              

 
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 

 
"20"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 12 
 
Про створення робочої групи для 
ознайомлення з роботою об'єктів 
охорони здоров'я та соціального 
захисту населення 
 
 

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. 
про створення робочої групи для ознайомлення з роботою об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а саме: охорони 
здоров'я та соціального захисту населення, постійна комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Для ознайомлення з роботою обласних комунальних закладів охорони 
здоров'я та соціального захисту населення 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., Білівського 
І.А., Таран Т.В., Рашковського В.О., Плавюк І.О., Ковалець Ю.М.,   
Захлівняка С.А. 
 

 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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