
 
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 
  

 
  "25"  липня 2016 року                                                      м. Чернівці,  
 

ПРОТОКОЛ № 15  
засідання постійної комісії 

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

1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. 
Доповідач: В.о. директора Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
 
1. Слухали: інформацію в.о. директора Департаменту фінансів ОДА 

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

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Взяти інформацію до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

внести зміни до додатку № 3 запропонованого проекту рішення, зменшивши 
суму асигнувань по спеціальному фонду (за КФКВ 081002) "Інші заходи по 
охороні здоров'я" на 660 тис. гривень, які передбачались на ремонт даху 
складських приміщень обласної бази спеціального медичного постачання, та 
передати їх (за КФВК 080101) ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" 
для придбання медикаментів. 

3. Внести проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2016 рік" на розгляд сесії обласної ради з врахуванням запропонованих 
постійною комісією змін. 

 
 

Голова постійної комісії                                                           І. Малишевський 
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    "25"  липня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 1/15 
 
 
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. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

внести зміни до додатку № 3 запропонованого проекту рішення, зменшивши 
суму асигнувань по спеціальному фонду (за КФКВ 081002) "Інші заходи по 
охороні здоров'я" на 660 тис. гривень, які передбачались на ремонт даху 
складських приміщень обласної бази спеціального медичного постачання, та 
передати їх (за КФВК 080101) ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" 
для придбання медикаментів. 

3. Внести проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2016 рік" на розгляд сесії обласної ради з врахуванням запропонованих 
постійною комісією змін. 

 
 

Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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"26"   липня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 2 
Про повторний 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" 

 

 
Повторно 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, виклавши пункти 4 та 5 проекту рішення в наступній редакції: 

4. Фінансування витрат, пов'язаних із введенням в дію цього рішення, 
здійснюється у порядку передбаченому Законом України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 



4.1. Доручити Чернівецькій обласній державній адміністрації 
розробити Програму підтримки осіб, які отримали статус ветеранів війни-
добровольців учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, 
або внести зміни у діючі програми. 

5. Ветеранам війни-добровольцям видається посвідчення відповідного 
зразка. 

5.1. Доручити Чернівецькій обласній державній адміністрації 
розробити порядок виготовлення посвідчень та Положення про порядок 
видачі посвідчень ветеранам війни-добровольцям. 

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 
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