УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

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

ПРОТОКОЛ № 11

м. Чернівці,

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

громадських

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік.
Доповідач: представник Департаменту фінансів облдержадміністрації
2. Про проект рішення обласної ради "Про звернення депутатів
обласної ради до верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства охорони здоров'я України"
Доповідач: депутат обласної ради. Ткачук В. В., директор
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Андрієць О.А..
3. Про розгляд звернення голови Чернівецької обласної ради профспілок
В. Шкварковського щодо правового врегулювання договірних зобов'язань
щодо використання майна спільної власності.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.
4.Про звернення депутата обласної ради Пріску В.В. щодо створення
відповідної комісії для проведення моніторингу стану Черленівської
дільничної лікарні та розгляду питання щодо розширення кількості ліжок
денного стаціонару та відповідного фінансування зазначеного закладу.
Доповідач:член постійної комісії обласної ради Пріску В.В.
5. Про звернення голови районної державної адміністрації Я.Бартоша
щодо створення спеціальної комісії з перевірки достовірності обліку,
звітності та надання практичної допомоги господарській діяльності
підсобного господарства Черешського психоневрологічного будинкуінтернату
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О
6. Про звернення депутата обласної ради Маковей Андрія Дмитровича
щодо відсутності , по проблемі зносу, медичних апаратів, які є життєво
необхідними у пологовому відділенні Кіцманської районної лікарні.

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.,
заступник директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Лесюк Ю.М.
1. Слухали: інформацію про проект рішення сесії обласної ради "Про
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік".
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Внести проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету
на 2016 рік" на розгляд сесії обласної ради.
2. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про
звернення депутатів обласної ради до верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України"
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Внести проект рішення "Про звернення депутатів обласної ради до
верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони
здоров'я України" на розгляд сесії обласної ради.
3. Слухали: інформацію про звернення голови Чернівецької обласної
ради профспілок В. Шкварковського щодо правового врегулювання
договірних зобов'язань щодо використання майна спільної власності.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації вжити заходів
щодо збереження медичного закладу "Обласна дитяча лікарня".
3.Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації
звернутися до Чернівецької міської ради щодо врегулюванння питання
використання комплексу профспілкових курсів під потреби дитячої лікарні
та обрахування і сплати податку на нерухоме майно.
4. Слухали: інформацію про звернення депутата обласної ради
Пріску В.В. щодо створення відповідної комісії для проведення моніторингу
стану Черленівської дільничної лікарні Новоселицького району та розгляду
питання щодо розширення кількості ліжок денного стаціонару та
відповідного фінансування зазначеного закладу.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Скерувати звернення депутата обласної ради Пріску В.В. (додається)
для розгляду до Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації..
5. Слухали: інформацію про звернення голови районної державної
адміністрації Я.Бартоша щодо створення спеціальної комісії з перевірки
достовірності обліку, звітності та надання практичної допомоги

господарській
діяльності
підсобного
господарства
Черешського
психоневрологічного будинку-інтернату
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
соціального
захисту
облдержадміністрації подати відповідні документи до обласної ради для
розгляду питання щодо призначення тимчасово виконуючого обов'язки
директора
Черешського
психоневрологічного
будинку-інтернату
Зинича Ю.С. на посаду директора зазначеного закладу на постійній основі.
3. Рекомендувати Департаменту соціального закладу створити комісію,
з залученням до її роботи відповідних фахівців, для надання практичної
допомоги керівництву Черешського психоневрологічного будинку-інтернату
в вирішенні соціальних та господарських питань закладу.
6. Слухали: інформацію про звернення депутата обласної ради
Маковей Андрія Дмитровича щодо відсутності , по проблемі зносу, медичних
апаратів, які є життєво необхідними у пологовому відділенні Кіцманської
районної лікарні.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації розглянути звернення депутата обласної ради Маковей Андрія
Дмитровича (додається) та вжити заходів щодо вирішення проблемних
питань пологового відділення Кіцманської ЦРЛ.
ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ:
7. Слухали: інформацію про рішення 2 сесії 7 скликання Львівської
обласної ради від 16.02.2016р. № 98 "Про звернення Львівської обласної
ради" щодо звернення до Верховної Ради України з клопотанням про
невідкладність розгляду та ухвалення законопроекту № 1170 "Про внесення
змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних
репресій в Україні" та деяких інших законів України щодо впорядкування
виплат жертвам політичних репресій"
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній раді внести на розгляд сесії обласної ради
проект рішення
"Про звернення до Верховної Ради України щодо
невідкладного розгляду та ухвалення законопроекту № 1170 "Про внесення
змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних
репресій в Україні" та деяких інших законів України щодо впорядкування
виплат жертвам політичних репресій"

8. Слухали: інформацію щодо сприяння у призначенні заступником
головного лікаря Кіцманської ЦРЛ Полатайчука В.П., який довгий час
працював в системі охорони здоров'я Кіцманської ЦРЛ, приймав участь в
бойових діях на сході України та отримав статус учасника бойових дій, в
2015 році демобілізований.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
Рекомендувати постійній комісії Кіцманської районної ради з питань
охорони здоров'я, Кіцманській районній раді та керівництву Кіцманської
ЦРЛ щодо розгляду питання про призначення Полатайчука Віталія
Петровича на посаду заступника головного лікаря Кіцманської ЦРЛ.

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

"27" квітня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК №1

Про проект рішення обласної
ради "Про внесення змін до обласного
бюджету на 2016 рік".

Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради "Про
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік", постійна комісія, В И Р І Ш И Л А:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Внести проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету
на 2016 рік" на розгляд сесії обласної ради.

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

"27"

квітня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК № 2

Про звернення депутатів Чернівецької
обласної ради до Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства охорони здоров'я України
Розглянувши та обговоривши проект рішення сесії обласної ради "Про
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України"
постійна комісія, В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Внести проект рішення обласної ради "Про звернення депутатів
Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства охорони здоров'я України" на розгляд сесії обласної
ради.

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

"27"

квітня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 3
Про звернення голови Чернівецької
обласної ради профспілок
Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради Малишевського І.О. про звернення голови Чернівецької
обласної ради профспілок В. Шкварковського щодо правового врегулювання
договірних зобов'язань з використання майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, постійна комісія, В И Р І Ш И Л А:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації вжити заходів
щодо збереження медичного закладу "Обласна дитяча лікарня".
3.Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації
звернутися до Чернівецької міської ради щодо врегулюванння питання
використання комплексу профспілкових курсів під потреби дитячої лікарні
та обрахування і сплати податку на нерухоме майно.

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

"27"

квітня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 4
Про звернення депутата обласної
ради Пріску В.В. щодо створення
відповідної комісії
Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради Малишевського І.О. про звернення депутата обласної ради
Пріску В.В. щодо створення відповідної комісії для проведення моніторингу
стану Черленівської дільничної лікарні Новоселицького району та розгляду
питання щодо розширення кількості ліжок денного стаціонару та
відповідного фінансування зазначеного закладу, постійна комісія, В И Р І Ш И Л А:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Скерувати звернення депутата обласної ради Пріску В.В. (додається)
для розгляду до Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації..

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

"27"

квітня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 5
Про звернення голови Сторожинецької
районної державної адміністрації
Я. Бартоша щодо створення комісії
Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради Малишевського І.О. про звернення голови Сторожинецької
районної державної адміністрації Я.Бартоша щодо створення спеціальної
комісії з перевірки достовірності обліку, звітності та надання практичної
допомоги господарській діяльності підсобного господарства Черешського
психоневрологічного будинку-інтернату, постійна комісія, В И Р І Ш И Л А:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Рекомендувати
Департаменту
соціального
захисту
облдержадміністрації подати відповідні документи до обласної ради для
розгляду питання щодо призначення тимчасово виконуючого обов'язки
директора
Черешського
психоневрологічного
будинку-інтернату
Зинича Ю.С. на посаду директора зазначеного закладу на умовах контракту.
3. Рекомендувати Департаменту соціального закладу створити комісію,
з залученням до її роботи відповідних фахівців, для надання практичної
допомоги керівництву Черешського психоневрологічного будинку-інтернату
в вирішенні соціальних та господарських питань закладу.

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

"27"

квітня 2016 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК № 6
Про звернення депутата обласної
ради Маковея А.Д. щодо відсутності
медичних апаратів у пологовому
відділенні Кіцманської ЦРЛ
Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради Малишевського І.О. про звернення депутата обласної ради
Маковей Андрія Дмитровича щодо відсутності , по проблемі зносу, медичних
апаратів, які є життєво необхідними у пологовому відділенні Кіцманської
районної лікарні, постійна комісія, -

В И Р І Ш И Л А:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації розглянути звернення депутата обласної ради Маковей Андрія
Дмитровича (додається) та вжити заходів щодо вирішення проблемних
питань пологового відділення Кіцманської ЦРЛ.

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

"27"

квітня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК № 7

Про розгляд звернення
Львівської обласної ради
Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради Малишевського І.О. про рішення 2 сесії 7 скликання
Львівської обласної ради від 16.02.2016р. № 98 "Про звернення Львівської
обласної ради" щодо звернення до Верховної Ради України з клопотанням
про невідкладність розгляду та ухвалення законопроекту № 1170 "Про
внесення змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію жертв
політичних репресій в Україні" та деяких інших законів України щодо
впорядкування виплат жертвам політичних репресій", постійна комісія, В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати обласній раді внести на розгляд сесії обласної ради
проект рішення, підготовлений постійною комісією обласної ради з питань
охорони здоров'я, праці, соціального захисту та підтримки учасників АТО і
членів їх сімей, "Про звернення до Верховної Ради України щодо
невідкладного розгляду та ухвалення законопроекту № 1170 "Про внесення
змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних
репресій в Україні" та деяких інших законів України щодо впорядкування
виплат жертвам політичних репресій"

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

"27"

квітня 2016 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК № 8

Про клопотання щодо призначення
Полатайчука В.П., учасника бойових
дій на посаду заступника головного
лікаря Кіцманської ЦРЛ
Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії
обласної ради Малишевського І.О. про сприяння у призначенні заступником
головного лікаря Кіцманської ЦРЛ Полатайчука В.П., який довгий час
працював в системі охорони здоров'я Кіцманської ЦРЛ, має першу
кваліфікаційну категорію лікаря, в березні 2014 року був мобілізований на
військову службу, займав посаду начальника відділення реанімації та
інтенсивної терапії, приймав участь в бойових діях на сході України та
отримав статус учасника бойових дій, в 2015 році демобілізований, постійна
комісія, В И Р І Ш И Л А:
1. Взяти інформацію до відома.
2. Рекомендувати постійній комісії Кіцманської районної ради з питань
охорони здоров'я, Кіцманській районній раді та керівництву Кіцманської
ЦРЛ розглянути, у відповідності до нормативних документів, питання про
призначення Полатайчука Віталія Петровича на посаду заступника головного
лікаря Кіцманської ЦРЛ.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

