
 

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"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 1 
 
Про забезпечення учасників АТО  
пільговими рецептами в лікувальних  
установах області 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію директора Департаменту 
охорони здоров'я облдержадміністрації Андрієць О.А., щодо забезпечення 
учасників АТО пільговими рецептами у всіх лікувальних закладах області та 
м. Чернівці, постійна комісія, - 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
  
 1.Рекомендувати голові обласної ради звернутися до міських та 

районних рад області щодо забезпечення учасників АТО пільговими 
рецептами у лікувальних установах. 

2. Рекомендувати обласній раді звернулися до департаменту фінансів з 
пропозицією вивчити дану проблему з метою її вирішення. 

 
          
 
Голова постійної комісії          І.О. Малишевський 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 
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"19"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 2 
 
Про звернення до виконуючого 
 обов’язки міністра охорони здоров’я 
 України Супрун У.Д.  
 
 

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 звернення до виконуючого обов’язки міністра охорони здоров’я 
 України Супрун У.Д., постійна комісія, - 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

  
 Рекомендувати голові обласної ради запросити на Буковину 

в.о.міністра охорони здоров’я України Супрун У.Д. Для ознайомленням з 
нагальними проблемами, які стоять перед медичною галуззю Чернівецької 
області, відвідування лікувальних установ області та зустрічі з депутатами 
обласної ради, профільною комісію і представниками громадськості. 

 
          
 
Голова постійної комісії          І.О. Малишевський 
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ВИСНОВОК № 3 
 
Про розгляд рішення постійної комісії  
обласної ради з питань приватизації та  
управління об’єктами спільної власності  
територіальних громад сіл, селищ, міст області 
 
 

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 розгляду рішення постійної комісії обласної ради з питань приватизації 
та управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, постійна комісія, - 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

  
 Звернутися до юридичного відділу обласної ради, щодо надання 

правової оцінки рішення комісії з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
по призначенню Тащука І.В., головним лікарем комунальної установи 
«Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер» 

 
 

          
 
Голова постійної комісії          І.О. Малишевський 
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ВИСНОВОК № 4 
 
Про проведення конкурсу на  
заміщення посад керівників обласних 
комунальних установ 
 
 

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 проведення конкурсу на заміщення посад керівників обласних 
комунальних установ, постійна комісія, - 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

  
 1. Рекомендувати обласній раді розробити положення про проведення 

конкурсу на заміщення посад керівників обласних комунальних установ та 
винести на розгляд сесії обласної ради. 

2. До проведення конкурсу на заміщення посад керівників установ 
обласної комунальної власності, обов’язки керівників установ покласти на 
законно призначених тимчасово виконуючих осіб.  

 
 

          
 
Голова постійної комісії          І.О. Малишевський 
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ВИСНОВОК № 5 
 
Про створення комісії, яка буде  
визначити осіб, що можуть бути  
прирівняні до учасників АТО 
 
 

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 Кобевку О.П., щодо 
необхідності створення комісії, яка буде визначити осіб, що можуть бути 
прирівняні до учасників АТО, постійна комісія, - 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 
створити комісію, яка буде визначити осіб, що можуть бути прирівняні до 
учасників АТО. 

  
 
 

          
 
Голова постійної комісії          І.О. Малишевський 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
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ВИСНОВОК № 6 
 
Про звернення всеукраїнської громадської  
організації «Ніхто Крім Нас » в Чернівецькій області 
 
 

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 звернення всеукраїнської громадської організації «Ніхто Крім Нас » в 
Чернівецькій області, постійна комісія, - 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

  
 1. Інформацію взяти до відома. 
2. Створити робочу групу у складі членів постійної комісії ради з 

питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей обласної ради та громадськості. 
З метою перевірки наведених фактів у зверненні всеукраїнської 
громадської організації «Ніхто Крім Нас » в Чернівецькій області. 

 
          
 
Голова постійної комісії           І. Малишевський 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 
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"19"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 7 
 
Про звернення тимчасово виконуючим  
обов'язки головного лікаря ОКМУ  
"Патологоанатомічне бюро" 
 

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 звернення незаконно призначеного департаментом охорони здоров’я 
ОДА тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро", постійна комісія, - 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

  
 1. Інформацію взяти до відома. 

 
 
 
 
 
 
          
 
Голова постійної комісії           І. Малишевський 
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ВИСНОВОК № 8 
 
Про звернення колективу ОКУ "Чернівецький обласний 
ендокринологічний центр " 
 

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 звернення колективу ОКУ "Чернівецький обласний ендокринологічний 
центр" про недопущення скорочення структурних підрозділів, що призведе 
до погіршення надання медичної допомоги населенню та ліквідації посад 
лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу, постійна комісія, - 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підтримати звернення колективу ОКУ "Чернівецький обласний 

ендокринологічний центр" про недопущення скорочення 
структурних підрозділів даної лікувальної установи. 

3. Профільній комісії в десяти денний термін відвідати вказану 
установу та зустрітись з колективом. 

 
 
          
Голова постійної комісії          І.О. Малишевський 
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