
 
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 
  

  "22"  червня 2016 року                                                      м. Чернівці, 15.00 
ПРОТОКОЛ № 13  

засідання постійної комісії 
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В., Болтунов О.В.      
Запрошені: Андрієць О.А., Лесюк Ю.М., Представник Департаменту 
соцзахисту населення ОДА., представники громадських організацій, 
Думанчук А.І.  
 

1. Про результати роботи робочої групи щодо перевірки стану трудової  
дисципліни в ОКУ"Чернівецька обласна клінічна лікарня"  

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації 

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 
облдержадміністрації 
3. Про подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Тащука Іллі Вікторовича тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря 
комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний онкологічний 
диспансер" та розгляд звернення колективу лікарні від 13.06.2016р. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації 
4. Про заяву Малишевського І.О. щодо призначення його тимчасово 

виконуючим обов'язки головного лікаря КУ "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер"  від 14.06.2016р. та клопотання щодо 
зазначеного вище призначення Всеукраїнської громадської організації "Ніхто 
крім нас" в Чернівецькій області, громадської організації "Чернівецьке 
обласне об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів антитерористичної 
операції та їх сімей" , "Буковина-українському війську", громадської 
організації "Волонтерський рух Буковини", громадське об'єднання учасників 
АТО в Путильському районі, громадської організації "Волонтери 
Путильщини з Україною в серці" 

Доповідач: заступник 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. 

5.  Про подання обласної державної адміністрації щодо призначення 
Попадюка Андрія Миколайовича тимчасово виконуючим обов'язки 
головного лікаря комунальної медичної установи "Обласний центр здоров'я" 



Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації 
6. Про подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Матейчук Світлани Зіновіївни тимчасово виконуючою обов'язки головного 
лікаря комунальної медичної установи "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації 
7. Щодо ненадання Департаментом охорони здоров'я 

облдержадміністрації для розгляду на засіданнях відповідних постійних 
комісій матеріалів на призначення  Мочульського В.М. на посаду головного 
лікаря ОКУ "Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі 
СНІДом" ( висновок комісії   № 10 від 20.04.2016р.) та на призначення 
Жукова Л.Ф. тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро"  (висновок комісії № 9 від 19.05.2016р.) 

Доповідач: заступник голови постійної комісії обласної ради Кобевко 
О.П. 
8. Про подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Каланчі Анжеліки Володимирівни тимчасово виконуючою обов'язки 
головного лікаря комунальної установи "Чернівецький обласний центр 
служби крові" 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації 
9.  Про подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Друцул Яніни Олександрівни тимчасово виконуючою обов'язки директора 
Обласної бази спеціального медичного постачання 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації 
10. Про звернення громадської організації "Чернівецьке обласне 

об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей" щодо 
призначення на посаду керівника обласної бази спеціального медичного 
постачання учасника АТО Киричика А.О. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
11. Про розгляд звернення президента асоціації патологів України 

щодо підтримки кандидатури Беседінського В.І. на посаду тимчасово 
виконуючого обов'язки начальника ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації 
12.  Про розгляд заяви тимчасово виконуючого обов'язки директора 

Черешського психоневрологічного будинку-інтернату Зинича Ю.С. щодо 
призначення його на посаду директора зазначеного комунального закладу 

Доповідач: представник Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації  

13. Про розгляд звернення учасника АТО Марусика Є.В. щодо надання 
йому матеріальної допомоги на лікування. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
14.  Про розгляд заяви тимчасово виконуючого обов'язки директора 

Нижньо-Станівецького психоневрологічного будинку-інтернату Харини М.Я. 



щодо призначення його на посаду директора зазначеного комунального 
закладу 

Доповідач: представник Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації  

15. Щодо наявності імуно-біологічних препаратів, у кількісних і якісних 
показниках, у всіх лікувальних закладах області та м. Чернівці. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації  

16. Про заяву директора Чорторийського психоневрологічного 
будинку-інтернату Кондрат О.М. щодо звільнення з роботи за згодою сторін. 

Доповідач: представник Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації  

17.  Про розгляд звернення громадянки Полянек С.К., мешканки с. 
Мамаївці, Кіцманського району щодо обстеження її сина у КМУ 
"Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер". 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації  

18. Про звернення до обласної ради Чернівецької обласної організації 
профспілки працівників охорони здоров'я щодо ініціювання перед 
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України про терміновий та 
невідкладний розгляд питання про внесення змін до Державного бюджету 
України на 2016 рік щодо збільшення обсягу медичної субвенції для повного 
забезпечення фонду оплати праці закладів охорони здоров'я області. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації 
19. Про інформацію КУ "Чернівецька обласна консультативна 

стоматологічна поліклініка" щодо реорганізації та створення комунального 
підприємства "Чернівецький обласний стоматологічний центр" 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації, головний лікар установи  Пріску В.В. 
20. Щодо покращення організації соціального захисту учасників АТО 

та розробки Департаментом соціального захисту облдержадміністрації 
Програми зі сплати 25 відсотків комунальних послуг для учасників АТО за 
рахунок обласного бюджету згідно висновку № 7 постійної комісії обласної 
ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО від 20.04.2016р. та інформація Департаменту з 
цього питання від 06.06.2016р. 

Доповідач: представник Департаменту соцзахисту населення 
облдержадміністрації  

21. Про проект рішення "Про статус ветеранів війни-добровольців 
учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення" 

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



 
Не розглянуті питання: 
 
 
22. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 

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

23. Про інформацію КМУ "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер" щодо потреб у медичному обладнанні на 2016 рік 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації 
24. Про інформацію ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" щодо 

сприяння у виділенні коштів на капітальний і поточні ремонти приміщень із 
заміною системи водопостачання та водовідведення, часткову заміну вікон і 
дверей, придбання і встановлення холодильних камер для зберігання 
біологічних відходів, встановлення витяжної вентиляції у приміщеннях бюро 
та у виділенні коштів для придбання нового автомобіля для виїздів, з метою 
проведення розтинів, в райони області.  

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації 
25. Про проект рішення обласної ради "Про порядок призначення і 

звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - 
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст 
Чернівецької області 

Доповідач: заступник 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. 

26. Про результати розгляду ОДА висновку постійної комісії обласної 
ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей від 27.04.2016р. № 6 "Про 
звернення депутата обласної ради Маковея А.Д. щодо відсутності медичних 
апаратів у пологовому відділенні Кіцманської ЦРЛ" 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
27. Про результати розгляду ОДА висновку постійної комісії обласної 

ради від 20.04.2016р. № 8 "Про результати ознайомлення з діяльністю КМУ 
"Обласна дитяча клінічна лікарня". 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
28. Про інформацію управління Служби безпеки України в 

Чернівецькій області щодо проблемних питань забезпечення 
хіміопрепаратами та лікарськими засобами в рамках державної програми 
"Онкологія" та шляхи запобігання негативним наслідкам 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
 
1. Слухали: інформацію про результати роботи робочої групи щодо 

перевірки стану трудової  дисципліни в ОКУ"Чернівецька обласна клінічна 
лікарня"  

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили: 



1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підтримати висновки робочої групи. 

 
2. Слухали: інформацію про розгляд заяви Тимофійчука О.Р. щодо 

призначення його тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря КМУ 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили: 

      Рекомендувати голові обласної ради призначити тимчасово 
виконуючим обов'язки головного лікаря комунальної медичної установи 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" Тимофійчука 
Олега Романовича на строк до призначення керівника зазначеної установи 
рішенням сесії обласної ради на умовах строкового трудового договору. 
  Результати голосування: одноголосно. 

 
3. Слухали: інформацію про подання обласної державної адміністрації 

щодо призначення Тащука Іллі Вікторовича тимчасово виконуючим 
обов'язки головного лікаря комунальної установи "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер" та розгляд звернення колективу лікарні 
від 13.06.2016р. 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А., представники громадських 
організацій, члени колективу онколікарні  

Ставилось на голосування питання щодо призначення Тащука Іллі 
Вікторовича тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря комунальної 
установи "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" 

Результати голосування: за - не має, утримались - 4, проти - не має. 
Вирішили: Не рекомендувати голові обласної ради призначити Тащука 

Іллю Вікторовича тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря КУ 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер". 

 
4. Слухали: інформацію про заяву Малишевського І.О. щодо 

призначення його тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря КУ 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер"  від 14.06.2016р. 
та клопотання щодо зазначеного вище призначення Всеукраїнської 
громадської організації "Ніхто крім нас" в Чернівецькій області, громадської 
організації "Чернівецьке обласне об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів 
антитерористичної операції та їх сімей" , "Буковина-українському війську", 
громадської організації "Волонтерський рух Буковини", громадське 
об'єднання учасників АТО в Путильському районі, громадської організації 
"Волонтери Путильщини з Україною в серці" 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А., представники громадських 
організацій, члени колективу онколікарні  

Ставилось на голосування питання щодо призначення Малишевського 
Ігоря Олександровича тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря 
комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний онкологічний 
диспансер"  

Результати голосування: за - 3, утримались -  1 (Малишевський І.О.), 
проти - не має.  



 
Вирішили: 

1. До проведення конкурсу на заміщення посади головного лікаря КУ 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити тимчасово 
виконуючим обов'язки головного лікаря КУ "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер" Малишевського Ігоря Олександровича 
на період до призначення керівника зазначеної установи рішенням сесії 
обласної ради. 

2. Доручити Малишевському І.О. забезпечити умови проведення 
вказаного конкурсу. 

 
5. Слухали: інформацію про подання обласної державної адміністрації 

щодо призначення Попадюка Андрія Миколайовича тимчасово виконуючим 
обов'язки головного лікаря комунальної медичної установи "Обласний центр 
здоров'я" 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили: 
Рекомендувати голові обласної ради призначити Попадюка Андрія 

Миколайовича тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря 
комунальної медичної установи "Обласний центр здоров'я" до призначення 
керівника зазначеної установи рішенням сесії обласної ради на умовах 
строкового трудового договору. 

  Результати голосування: одноголосно. 
 
6. Слухали: інформацію про подання обласної державної адміністрації 

щодо призначення Матейчук Світлани Зіновіївни тимчасово виконуючою 
обов'язки головного лікаря комунальної медичної установи "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили: 
Рекомендувати голові обласної ради призначити Матейчук Світлану 

Зіновіївну тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря комунальної 
медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора" до призначення керівника зазначеної установи рішенням сесії 
обласної ради на умовах строкового трудового договору. 

  Результати голосування: одноголосно. 
 
7. Слухали: інформацію щодо ненадання Департаментом охорони 

здоров'я облдержадміністрації для розгляду на засіданнях відповідних 
постійних комісій матеріалів на призначення  Мочульського В.М. на посаду 
головного лікаря ОКУ "Чернівецький обласний центр з профілактики та 
боротьби зі СНІДом" ( висновок комісії   № 10 від 20.04.2016р.) та на 
призначення Жукова Л.Ф. тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря 
ОКМУ "Патологоанатомічне бюро"  (висновок комісії № 9 від 19.05.2016р.) 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили: 



Звернутися до Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та 
до керівництва обласної державної адміністрації щодо невідкладності 
надання відповідних документів на Мочульського В.М. та Жукова Л.Ф. для 
розгляду питання щодо їх призначення на наступних засіданнях постійних 
комісій обласної ради. 

 
8. Слухали: інформацію про подання обласної державної адміністрації 

щодо призначення Каланчі Анжеліки Володимирівни тимчасово 
виконуючою обов'язки головного лікаря комунальної установи 
"Чернівецький обласний центр служби крові" 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили: 
Рекомендувати голові обласної ради призначити Каланчу Анжеліку 

Володимирівну тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря 
комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби крові" до 
призначення керівника зазначеної установи рішенням сесії обласної ради на 
умовах строкового трудового договору. 

  Результати голосування: одноголосно. 
 
9. Слухали: інформацію  про подання обласної державної адміністрації 

щодо призначення Друцул Яніни Олександрівни тимчасово виконуючою 
обов'язки директора Обласної бази спеціального медичного постачання 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Ставилось на голосування питання щодо призначення Друцул Яніни 

Олександрівни тимчасово виконуючою обов'язки директора Обласної бази 
спеціального медичного постачання 

Результати голосування: за - не має, проти - 3, утримались - 1. 
Вирішили: 
Не рекомендувати голові обласної ради призначити Друцул Яніну 

Олександрівну тимчасово виконуючою обов'язки директора Обласної бази 
спеціального медичного постачання. 

 
10. Слухали: інформацію про звернення громадської організації 

"Чернівецьке обласне об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх 
сімей" щодо призначення на посаду керівника обласної бази спеціального 
медичного постачання учасника АТО Киричика А.О. 

Виступили: члени комісії, громадські активісти 
Вирішили: 

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити 
тимчасово виконуючим обов'язки директора Обласної бази спеціального 
медичного постачання Киричика Андрія Олександровича на період до 
призначення керівника зазначеної установи рішенням сесії обласної ради. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
11. Слухали: інформацію про розгляд звернення президента асоціації 

патологів України щодо підтримки кандидатури Беседінського В.І. на посаду 
тимчасово виконуючого обов'язки начальника ОКМУ "Патологоанатомічне 
бюро" 



 
Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили: 
Інформацію взяти до відома та врахувати при призначенні керівника 

ОКМУ "Патологоанатомічне бюро". 
 
12. Слухали: інформацію про розгляд заяви тимчасово виконуючого 

обов'язки директора Черешського психоневрологічного будинку-інтернату 
Зинича Ю.С. щодо призначення його на посаду директора зазначеного 
комунального закладу 

Виступили: члени комісії. Департамент соцзахисту ОДА 
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати та внести на розгляд сесії обласної ради питання щодо 

призначення Зинича Ю.С. на посаду директора Черешського 
психоневрологічного будинку-інтернату. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
13. Слухали: інформацію про розгляд звернення учасника АТО 

Марусика Є.В. щодо надання йому матеріальної допомоги на лікування. 
Виступили: члени комісії. Департамент соцзахисту ОДА 
Вирішили: 
Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації винести питання щодо надання матеріальної допомоги 
Марусику Є.В. на розгляд комісії з розгляду звернень учасників АТО. 

 
14.  Слухали: інформацію про розгляд заяви тимчасово виконуючого 

обов'язки директора Нижньо-Станівецького психоневрологічного будинку-
інтернату Харини М.Я. щодо призначення його на посаду директора 
зазначеного комунального закладу 

Виступили: члени комісії, Департамент соцзахисту ОДА 
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати та внести на розгляд сесії обласної ради питання щодо 

призначення Харини М.Я. на посаду директора Нижньо-Станівецького 
психоневрологічного будинку-інтернату. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

15. Слухали: інформацію щодо наявності імуно-біологічних 
препаратів, у кількісних і якісних показниках, у всіх лікувальних закладах 
області та м. Чернівці. 

Виступили: члени комісії. Андрієць О.А. 
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Департаменту охорони здоров'я надати на наступне засідання 

постійної комісії більш детальну інформацію щодо наявності імуно-
біологічних препаратів, у кількісних і якісних показниках, у всіх лікувальних 
закладах області та м. Чернівці. 

Рішення прийнято одноголосно. 



 
16. Про заяву директора Чорторийського психоневрологічного 

будинку-інтернату Кондрат О.М. щодо звільнення з роботи за згодою сторін. 
Виступили: члени комісії, Департамент соцзахисту ОДА 
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати голові обласної ради звільнити Кондрат Ольгу 

Миколаївну з посади директора Чорторийського психоневрологічного 
будинку-інтернату за згодою сторін згідно поданої заяви. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
17.  Слухали: інформацію про розгляд звернення громадянки Полянек 

С.К., мешканки с. Мамаївці, Кіцманського району щодо обстеження її сина у 
КМУ "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер". 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А., Маковійчук І.О. 
Вирішили: 

Інформацію Директора Департаменту охорони здоров'я ОДА та 
головного лікаря КМУ "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний 
диспансер" Маковійчук І.О. взяти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

18. Слухали: інформацію про звернення до обласної ради Чернівецької 
обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я щодо 
ініціювання перед Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України 
про терміновий та невідкладний розгляд питання про внесення змін до 
Державного бюджету України на 2016 рік щодо збільшення обсягу медичної 
субвенції для повного забезпечення фонду оплати праці закладів охорони 
здоров'я області. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

внести на розгляд сесії обласної ради звернення до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України про терміновий та невідкладний розгляд 
зазначеного питання. 

 
19. Слухали: про інформацію КУ "Чернівецька обласна 

консультативна стоматологічна поліклініка" щодо реорганізації та створення 
комунального підприємства "Чернівецький обласний стоматологічний центр" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підтримати звернення тимчасово виконуючого обов'язки головного 

лікаря КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка" 
Пріску В.В. щодо недоцільності виносити на розгляд сесії обласної ради 
питання щодо реорганізації установи в комунальне підприємство                     
"Чернівецький обласний стоматологічний центр" та необхідності зняття 
даного питання з сайтів обласної ради та Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації. 



 
 
20. Слухали: інформацію щодо покращення організації соціального 

захисту учасників АТО та розробки Департаментом соціального захисту 
облдержадміністрації Програми зі сплати 25 відсотків комунальних послуг 
для учасників АТО за рахунок обласного бюджету згідно висновку № 7 
постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО від 20.04.2016р. та 
інформація Департаменту з цього питання від 06.06.2016р. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Звернутися до Департаменту фінансів ОДА та Департаменту 

економічного розвитку ОДА щодо надання експертизи розробленому 
Департаментом соціального захисту населення ОДА проекту рішення "Про 
внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки учасників 
АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки" та 
поданому зазначеним департаментам. 

  
21. Слухали: інформацію про проект рішення "Про статус ветеранів 

війни-добровольців учасників бойових дій, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Внести проект рішення "Про статус ветеранів війни-добровольців 

учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення" на розгляд сесії обласної 
ради. 

2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації до розгляду на сесії обласної ради зазначеного проекту 
рішення підготувати звернення до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо офіційного визнання українських добровольців 
учасниками АТО із забезпеченням їх передбаченими законодавством 
соціальними гарантіями. 

 
 
 

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 

 
"22"       червня  2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 1 
 
Про результати роботи робочої 
групи щодо перевірки стану трудової 
 дисципліни в ОКУ"Чернівецька 
обласна клінічна лікарня"  
 

Розглянувши та обговоривши  довідку за результатами роботи робочої 
групи створеної у відповідності до висновку постійної комісії № 14 від 
19.05.2016р. 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: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підтримати висновки робочої групи. 

 
 

 
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 

 
"___"   червня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 2 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією 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: 
 

          Рекомендувати голові обласної ради призначити тимчасово 
виконуючим обов'язки головного лікаря комунальної медичної установи 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" Тимофійчука 
Олега Романовича на строк до призначення керівника зазначеної установи 
рішенням сесії обласної ради на умовах строкового трудового договору. 

 
 

 
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 

 
"22" червня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 3 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення тимчасово 
виконуючим обов'язки головного лікаря 
КУ "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер" Тащука І.В. 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Тащука Іллі Вікторовича щодо 

призначення його тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря КУ 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" від 04.05.2016р., 
враховуючи подання обласної державної адміністрації на його призначення 
від 30.05.2016р. № 01.48/18-989, звернення колективу лікарні від 13.06.2016р.  
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: 

 
Не рекомендувати голові обласної ради призначити Тащука Іллю 

Вікторовича тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря комунальної 
установи "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" 
 
 
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 

 
"22" червня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 4 
 
Про розгляд заяви Малишевського І.О. 
щодо його призначення тимчасово 
виконуючим обов'язки головного лікаря 
КУ "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер"  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Малишевського І.О. щодо 

призначення його тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря КУ 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" від 14.06.2016р., 
враховуючи звернення громадських організацій "Ніхто крім нас в 
Чернівецькій області від 07.06.2016р. Чернівецького обласного об'єднання 
учасників, ветеранів, інвалідів антитерористичної операції та їх сімей" від 
07.06.2016р. 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. До проведення конкурсу на заміщення посади головного лікаря КУ 

"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради призначити тимчасово виконуючим 
обов'язки головного лікаря КУ "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер" Малишевського Ігоря Олександровича на період до 
призначення керівника зазначеної установи рішенням сесії обласної ради. 

2. Доручити Малишевському І.О. забезпечити умови проведення 
вказаного конкурсу. 
 
Заступник голови постійної комісії                                           І. Кобевко 
 



 

 

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 

 
"22" червня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 5 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення тимчасово 
виконуючим обов'язки головного лікаря 
КМУ "Обласний центр здоров'я" 
Попадюка А.М. 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Попадюка Андрія Миколайовича 

щодо призначення його тимчасово виконуючом обов'язки головного лікаря 
КМУ "Обласний центр здоров'я" від 19.05.2016р., враховуючи подання 
обласної державної адміністрації на її призначення від 30.05.2016р.               
№ 01.48/18-990 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 обласної ради призначити Попадюка Андрія 
Миколайовича тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря 
комунальної медичної установи "Обласний центр здоров'я" до призначення 
керівника зазначеної установи рішенням сесії обласної ради на умовах 
строкового трудового договору. 

 
 

 
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  

 
"22" червня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 6 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення тимчасово 
виконуючою обов'язки головного лікаря 
КМУ "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій 
"Садгора" Матейчук С.З. 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Матейчук Світлани Зіновіївни щодо 

призначення її тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря КМУ 
"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" від 
13.05.2016р., враховуючи подання обласної державної адміністрації на її 
призначення від 30.05.2016р. № 01.48/18-987 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 обласної ради призначити Матейчук Світлану 

Зіновіївну тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря комунальної 
медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора" до призначення керівника зазначеної установи рішенням сесії 
обласної ради на умовах строкового трудового договору. 

   
 

 
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 

 
"22"       червня  2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 7 
 
Про виконання Департаментом охорони  
здоров'я облдержадміністрації висновків  
постійної комісії обласної ради № 10 від  
20.04.2016р. та № 9 від 19.05.2016р. 
 

Заслухавши 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 ненадання 
Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації для розгляду на 
засіданнях відповідних постійних комісій матеріалів на призначення             
Мочульського В.М. на посаду головного лікаря ОКУ "Чернівецький 
обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" ( висновок комісії   
№ 10 від 20.04.2016р.) та на призначення Жукова Л.Ф. тимчасово 
виконуючим обов'язки головного лікаря ОКМУ "Патологоанатомічне бюро"  
(висновок комісії № 9 від 19.05.2016р.), постійна комісія  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Звернутися до Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та 

до керівництва обласної державної адміністрації щодо невідкладності 
надання відповідних документів на Мочульського В.М. та Жукова Л.Ф. для 
розгляду питання щодо їх призначення на наступних засіданнях постійних 
комісій 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 

 
"22" червня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 8 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення тимчасово 
виконуючою обов'язки головного лікаря 
КУ "Чернівецький обласний центр 
служби крові" Каланчі А.В. 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Каланчі Анжеліки Володимирівни 

щодо призначення її тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря КУ 
"Чернівецький обласний центр служби крові" від 16.05.2016р., враховуючи 
подання обласної державної адміністрації на її призначення від 30.05.2016р. 
№ 01.48/18-988 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 обласної ради призначити Каланчу Анжеліку 

Володимирівну тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря 
комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби крові" до 
призначення керівника зазначеної установи рішенням сесії обласної ради на 
умовах строкового трудового договору. 

   
 

 
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 

 
"21" червня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 9 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення тимчасово 
виконуючою обов'язки директора 
Обласної бази спеціального медичного 
постачання Друцул Я.О. 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Друцул Яніни Олександрівни щодо 

призначення її тимчасово виконуючою обов'язки директора Обласної бази 
спеціального медичного постачання від 16.05.2016р., враховуючи подання 
обласної державної адміністрації на її призначення від 30.05.2016р. № 
01.48/18-986 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: 

 
Не рекомендувати голові обласної ради призначити Друцул Яніну 

Олександрівну тимчасово виконуючою обов'язки директора Обласної бази 
спеціального медичного постачання. 

 
 
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 

 
"22" червня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 10 
 
Про розгляд внесеного громадською 
організацією "Чернівецьке обласне 
об'єднання учасників, ветеранів, 
інвалідів АТО та їх сімей" клопотання 
щодо призначення Киричика А.О. 
тимчасово виконуючим обов'язки 
керівника Обласної бази спеціального 
медичного постачання 

 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання громадської організації 

"Чернівецьке обласне об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх 
сімей" щодо призначення Киричика А.О. на посаду директора Обласної бази 
спеціального медичного постачання від 08.06.2016р. 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: 

 
Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити тимчасово 

виконуючим обов'язки директора Обласної бази спеціального медичного 
постачання Киричика Андрія Олександровича на період до призначення 
керівника зазначеної установи рішенням 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 

 
"22"       червня  2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 11 
 
 
 
Про розгляд клопотання президента 
Асоціації патологів України Гички С.Г. 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши  клопотання президента Асоціації 
патологів України Гички С.Г. щодо підтримки кандидатури Беседінського 
В.І. при розгляді питання щодо призначення тимчасово виконуючого 
обов'язки начальника ОКМУ "Патологоанатомічне бюро", постійна комісія 

 
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 
 
Інформацію взяти до відома та врахувати при призначенні керівника 

ОКМУ "Патологоанатомічне бюро". 
 

 
 
 

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 

 
"22"   червня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 12 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення Зинича Ю.С. на 
посаду директора Черешського 
психоневрологічного будинку-інтернату 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Зинича Юрія Сільвестровича щодо 

призначення його на посаду директора Черешського психоневрологічного 
будинку-інтернату від 19.05.2016р., враховуючи надане Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією клопотання щодо призначення     
Зинича Ю.С. на зазначену посаду від 25.05.2016р. № 01.48/18-928 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. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати та внести на розгляд сесії обласної ради питання щодо 

призначення Зинича Ю.С. на посаду директора Черешського 
психоневрологічного будинку-інтернату. 
 
 
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 

 
"22"   червня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 13 
 
Про розгляд звернення учасника АТО 
Марусика Є.В. щодо надання йому 
матеріальної допомоги на лікування 

 

 
 
 
Розглянувши та обговоривши звернення до постійної комісії обласної 

ради Марусика Є.В. щодо надання йому матеріальної допомоги на лікування, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 
 

Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації винести питання щодо надання матеріальної допомоги 
Марусику Є.В. на розгляд комісії з розгляду звернень учасників АТО. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
 
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 

 
"22"   червня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 14 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення Харини М.Я. на 
посаду директора Нижньо-Станівецького 
психоневрологічного будинку-інтернату 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Харини Миколи Ярославовича щодо 

призначення його на посаду директора Нижньо-Станівецького 
психоневрологічного будинку-інтернату, враховуючи надане Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією клопотання щодо його призначення     
на зазначену посаду від 31.05.2016р. № 01.48/18-1021 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. Інформацію взяти до відома. 
2. Підготувати та внести на розгляд сесії обласної ради питання щодо 

призначення Харини М.Я. на посаду директора Нижньо-Станівецького 
психоневрологічного будинку-інтернату. 
 
 
 
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 

 
"22"       червня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 15 
 
Щодо наявності імунно-біологічних 
препаратів у лікувальних закладах 
області 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації щодо наявності імунно-біологічних 
препаратів, у кількісних і якісних показниках, у всіх лікувальних закладах 
області та м. Чернівці, постійна комісія, - 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Інформацію взяти до відома. 
2. Департаменту охорони здоров'я надати на наступне засідання 

постійної комісії більш детальну інформацію щодо наявності імуно-
біологічних препаратів, у кількісних і якісних показниках, у всіх лікувальних 
закладах області та м. Чернівці. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

  
 

           
 
Голова постійної комісії           І. Малишевський 
 
 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів 

їх сімей  
 

"21" червня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 16 
 
Про розгляд заяви Кондрат О.М. щодо 
звільнення її з посади директора 
Чорторийського психоневрологічного 
будинку-інтернату  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Кондрат Ольги Миколаївни 

директора Чорторийського психоневрологічного будинку-інтернату від 
30.05.2016р, керуючись абзацом 1 пункту 4.1.2. 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, , комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати голові обласної ради звільнити Кондрат Ольгу 

Миколаївну з посади директора Чорторийського психоневрологічного 
будинку-інтернату за згодою сторін, згідно поданої заяви. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
Голова постійної комісії                                                         І.Малишевський  
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів 

їх сімей  
 

"21" червня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 17 
 
Про розгляд звернення громадянки 
Полянек С.К. мешканки с. Мамаївці, 
Кіцманського району щодо 
обстеження її сина у КМУ 
"Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний диспансер" 

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення громадянки Полянек С.К., 

мешканки с. Мамаївці, Кіцманського району щодо обстеження її сина у КМУ 
"Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер", комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я ОДА        

Андрієць О.А.  та головного лікаря КМУ "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний диспансер" Маковійчук І.О. взяти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

  
 
 
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 

 
"21"       червня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 18 
 
Про розгляд звернення професійної 
спілки працівників охорони здоров'я 
щодо ініціювання звернення до 
Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо збільшення 
обсягу медичної субвенції 
 
 

Розглянувши та обговоривши  звернення до обласної ради Чернівецької 
обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я щодо 
ініціювання перед Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України 
про терміновий та невідкладний розгляд питання про внесення змін до 
Державного бюджету України на 2016 рік щодо збільшення обсягу медичної 
субвенції для повного забезпечення фонду оплати праці закладів охорони 
здоров'я області, постійна комісія, - 

 
В И Р І Ш И Л А: 

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

внести на розгляд сесії обласної ради звернення до Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України про терміновий та невідкладний розгляд 
зазначеного питання. 

 
  

           
 
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 

 
"21"       червня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 19 
 
Щодо реорганізації КУ "Чернівецька 
обласна консультативна стоматоло- 
гічна поліклініка 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації, тимчасово виконуючого обов'язки головного 
лікаря  КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка"Пріску В.В. щодо реорганізації установи та створення 
комунального підприємства "Чернівецький обласний стоматологічний 
центр", постійна комісія, - 

В И Р І Ш И Л А: 
 

  
 1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підтримати звернення тимчасово виконуючого обов'язки головного 

лікаря КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка" 
Пріску В.В. щодо недоцільності винесення на розгляд сесії обласної ради 
питання щодо реорганізації установи в комунальне підприємство                     
"Чернівецький обласний стоматологічний центр" та необхідності зняття 
даного питання з сайтів обласної ради та Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації. 

 
           
 
 
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 

 
"21"       червня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 20 
 
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. 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 20.04.2016р. щодо розробки Програми з сплати 25 відсотків 
комунальних послуг для учасників АТО за рахунок обласного бюджету, 
постійна комісія, - 

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Звернутися до Департаменту фінансів ОДА та Департаменту 

економічного розвитку ОДА щодо надання експертизи розробленому 
Департаментом соціального захисту населення ОДА проекту рішення "Про 
внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки учасників 
АТО (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки" та 
поданому для розгляду зазначеним департаментам. 
  

 
 

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 

 
"21"   червня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 21 
Про розгляд внесеного громадськими 
організаціями проекту рішення обласної 
ради "Про статус ветеранів війни-
добровольців учасників бойових дій, які 
захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали 
участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерорис-
тичної операції у період її проведення" 

 

Розглянувши та обговоривши проект рішення "Про статус ветеранів 
війни-добровольців учасників бойових дій, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення", 
внесений на розгляд обласної ради Національним Рухом "Державницька 
Ініціатива Яроша" та іншими громадськими організаціями, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести проект рішення "Про статус ветеранів війни-добровольців 

учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення" на розгляд сесії обласної 
ради. 

2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації до розгляду на сесії обласної ради зазначеного проекту 
рішення підготувати звернення до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо офіційного визнання українських добровольців 
учасниками АТО із забезпеченням їх передбаченими законодавством 
соціальними гарантіями. 

 
Голова постійної комісії                                                   І. Малишевський 
 


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


	Висновок № 1 по роботі роб. групи по Рошка В.М.
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК № 1

	Висновок № 2 про призн Тимофійчука О.Р. тво шкірвендисп.
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК  № 2

	Висновок № 3 про призн. тво Тащука І.В. онко диспансер
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК  № 3

	Висновок № 4 про призн Малишевського І. онко
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК  № 4

	Висновок № 5 про призн. тво Попадюка А.М. центр здоровя
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК  № 5

	Висновок № 6 про призн. тво Матейчук С.З. сан. Садгора
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК  № 6

	Висновок № 7 щодо Мочульського та Жукова
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК № 7

	Висновок № 8 про призн. тво Каланчі А.В. центр крові
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК  № 8

	Висновок № 9 про призн. тво. Друцул Я.О. база медпостач.
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК  № 9

	ВИСНОВОК № 10 щодо призн. Киричика А.О. база
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК  № 10

	Висновок № 11 щодо Беседінського Патбюро
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК № 11

	Висновок №12 про призн. Зинича рішенням сесії
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК  № 12

	Висновок № 13 щодо надання мат доп. Марусику Є.В.
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК  № 13

	Висновок № 14 про призн. Харини М.Я. сесією
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК № 14

	Висновок № 15 по імунно-біологічним препаратам
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК № 15

	Висновок № 16 про звільнення Кондрат О.М.
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК № 16

	Висновок № 17 щодо звернення Полянек с. Мамаївці
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК № 17

	Висновок № 18 щодо зверн. ВРУ,КМУ збільш.мед субвенції
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК № 18

	Висновок № 19 по стоматпол.
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК № 19

	Висновок № 20 щодо 25 відсотків комун. послуг
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК № 20

	Висновок № 21 по добровольцям АТО
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК  № 21


