
 
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"  вересня 2016 року                                                      м. Чернівці, 14.00 
 

ПРОТОКОЛ № 19  
засідання постійної комісії 

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

РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ 20.09.2016р. 
 

1. Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік". 

 Доповідач: в.о. директора Департаменту фінансів облдержадміністрації 
Дякава А.А.  

2. Про призначення Маковій В.Д. на посаду тимчасово виконуючого 
обов'язки директора Чорторийського психоневрологічного будинку інтернату 

Доповідач: в.о. директора Департаменту соціального захисту ОДА 
Півень Ю.Й. 

3. Про відповідь Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації на висновок комісії № 15 від 05.07.2016р. щодо 
придбання пересувної автомайстерні для ремонту інвалідних візків за місцем 
проживання користувачів. 

Доповідач: : в.о. директора Департаменту соціального захисту ОДА 
Півень Ю.Й. 

4. Про відповідь Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації на висновок комісії № 21 від 21.07.2016р. щодо 
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: : в.о. директора Департаменту соціального захисту ОДА 
Півень Ю.Й. 

 



 
5. Про розгляд рішення комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров'я "Про рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради 
України з питань охорони здоров'я на тему: "Сімейна медицина - шанс на 
здоров'я" та значне зменшення особистих витрат на лікування" 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
6. Про підтримку завідувача кафедри патологічної анатомії Вищого 

державного навчального закладу України "Буковинський державний 
медичний університет" Давиденко І.С. кандидатури Беседінського В.І. щодо 
призначення його на посаду начальника ОКМУ "Патологоанатомічне бюро". 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
7. Про звернення головного спеціаліста зі спеціальності "Патолоічна 

анатомія" Департаменту охорони здоров'я ОДА, доктора медичних наук, 
професора Олійника І.Ю.(питання розглядалося 5 липня 2016р., висновок    
№ 14) щодо підтримки кандидатури Беседінського В.І. з призначення його на 
посаду тво. начальника ОКМУ "Патологоанатомічне бюро".  

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
8. Про звернення клопотання президента Асоціації патологів України 

Гички С.Г. (питання розглядалося 22 червня 2016р., висновок № 11) щодо 
підтримки кандидатури Беседінського В.І. з призначення його на посаду тво. 
начальника ОКМУ "Патологоанатомічне бюро". 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
9. Про підтримку трудового колективу кандидатури Беседінського В.І. 

щодо призначення його на посаду начальника ОКМУ "Патологоанатомічне 
бюро". 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
10. Про підтримку учасника АТО, колишнього співробітника ОКМУ 

"Патологоанатомічне бюро" Завадського С.О. кандидатури Жукова Л.Ф. 
щодо призначення його на посаду начальника ОКМУ "Патологоанатомічне 
бюро". 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
11. Про підтримку завідуючого патологоанатомічним відділенням КУ 

"Чернівецький клінічний онкологічний диспансер" Кравчука В.П. та лікаря-
патологоанатома патологоанатомічного відділення КУ "Чернівецький 
клінічний онкологічний диспансер" Пирогова А.В. кандидатури Жукова Л.Ф. 
щодо призначення його на посаду начальника ОКМУ "Патологоанатомічне 
бюро". 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
12.  Про підтримку НКН Всеукраїнської громадської організації "Ніхто 

крім нас" в Чернівецькій області кандидатури Жукова Л.Ф. щодо 
призначення його тимчасово виконуючим обов'язки начальника ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро". 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
13. Про лист завідуючих відділень та лікарів-патологоанатомів ОКМУ 

"Патологоанатомічне бюро" щодо необхідності нових змін з новим 
керівництвом установи. 

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



14. Про розгляд подання облдержадміністрації щодо призначення     
Жукова Л.Ф. на посаду тимчасово виконуючого обов'язки головного лікаря 
комунальної медичної установи "Патологоанатомічне бюро" та листа 
облдержадміністрації від 19.08.2016р. № 01.48/18-1591 щодо відтермінування 
розгляду питання з призначення Жукова Л.Ф.  

Доповідач: заступник директора Департаменту охорони здоров'я ОДА 
Лесюк Ю.М. 

 
НЕ РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ: 

 
15. Про звернення Президії Чернівецької обласної ради профспілок у 

зв'язку із шоковим підвищенням ціни на природний газ для населення. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
16. Про звернення Всеукраїнського збору представників громадських 

об'єднань ветеранів та учасників антитерористичної операції (V 
Всеукраїнський форум ветеранів) до керівників держави, центральних 
органів влади та інститутів громадського суспільства. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
17. Про лист Міжнародного руху "Еко-культура" в Україні щодо 

підтримки та реалізації програм з відновлення фізичного та психічного 
здоров'я, укріплення сімей, соціалізації та соціальної адаптації учасників 
АТО та ВПО. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
18. Про звернення Красноїльської селищної ради та жителів смт 

Красноїльськ та с. Стара Красношора щодозакриття стаціонару в 
Красноїльській селищній лікарні. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
19. Про розгляд обласною державною адміністрацією висновку 

постійної комісії № 3 від 05.07.2016р. "Щодо потреб у медичному обладнанні 
КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
20. Про розгляд обласною державною адміністрацією висновку 

постійної комісії від 05.07.2016р. стосовно виділення коштів КМУ "Обласна 
дитяча клінічна лікарня" 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
21. Про звернення Глибоцької РДА та районної ради щодо 

запланування та часткового профінансування додаткової потреби у коштах 
на заробітну плату, енергоносії та медикаменти Глибоцької ЦРКЛ. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
22. Про звернення завідувача відділення патології ОКМУ 

"Патологоанатомічне бюро" Гречко Д.І. щодо створення комісії та 
проведення перевірки дотримання чинного законодавства в частині охорони 
та оплати праці ОКМУ за фактом не нарахування та невиплати йому 
належних коштів за роботу з хімічними речовинами, віднесеними до 
алеогенів з листопада 2005р. та вжити необхідних заходів реагування та 
притягнення винних осіб до відповідальності. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 



23. Про розгляд звернення колективу ОКУ "Чернівецький обласний 
ендокринологічний центр" щодо можливої реорганізації установи. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
24. Про розгляд звернення Білецької М.Г., яка від імені колективу КМУ 

"Міськтубдиспансер" просить не ліквідовувати установу та виділити кошти 
на підготовку до зими та ремонт тепломережі. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
25. Про звернення Чернівецького міського голови О.Каспрука до голови 

Чернівецької облдержадміністрації та голови Чернівецької обласної ради 
щодо розгляду звернення колективу ОКУ "Чернівецьких обласний 
ендокринологічний центр", який просить зберегти цілісну структуру цього 
лікувального закладу.  

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
26. Про звернення Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, 

учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з 
інвалідністю щодо надання інформації до 26.09.2016р.: 

1. щодо забезпечення реалізації особами, зазначеними у Постанові 
Верховної Ради України № 1470-VІІІ від 14.07.2016р., права на передбачені 
законодавством пільги та соціальні гарантії; 

2. про найбільш проблемні питання в цій сфері та шляхів їх 
врегулювання.  

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
27. Про звернення громадської організації "Чернівецьке обласне 

об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів антитерористичної операції та їх 
сімей" щодо не надання земельних ділянок для індивідуального житлового 
будівництва учасникам АТО, які  проживають у смт. Путила та 
Путильському районі. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
28. Депутатом обласної ради Болтуновим О.В. внесено пропозицію 

включити до порядку денного постійної комісії питання щодо розгляду 
подання облдержадміністрації з призначення Тащука І.В. на посаду 
головного лікаря КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний 
диспансер". В результаті голосування зазначене питання включене до 
порядку денного постійної комісії. 
 

1.Слухали: Інформацію виконуючої обов'язки директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації 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. Внести проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 

обласного бюджету на 2016 рік" на розгляд сесії обласної ради. 
2.Слухали: інформацію виконуючого обов'язки директора Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації Півня Ю.Й. щодо 
призначення Маковея В.Д. на посаду тимчасово виконуючого директора 
Чорторийського психоневрологічного будинку інтернату. 



Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
Рекомендувати голові обласної ради призначити Маковея В.Д. 

тимчасово виконуючим обов'язки директора Чорторийського 
психоневрологічного будинку інтернату. 

3. Слухали: інформацію виконуючого обов'язки директора 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації         
Півня Ю.Й. про відповідь Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації на висновок комісії № 15 від 05.07.2016р. щодо 
придбання пересувної автомайстерні для ремонту інвалідних візків за місцем 
проживання користувачів. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1.Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації розглянути питання щодо ремонту інвалідних візків за 
місцем проживання їх користувачів та виділення автотранспорту для цих 
цілей за участі автобази обласної ради і ОДА КП "Дирекції з обслуговування 
майна спільної власності територіальних громад". 

4. Слухали: інформацію виконуючого обов'язки директора 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації        
Півня Ю.Й. про відповідь Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації на висновок комісії № 21 від 21.07.2016р. щодо 
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:  
Інформацію взяти до відома. 
5.  Слухали: інформацію голови постійної комісії Малишевського І.О. 

про розгляд рішення комітету Верховної Ради України з питань охорони 
здоров'я "Про рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з 
питань охорони здоров'я на тему: "Сімейна медицина - шанс на здоров'я" та 
значне зменшення особистих витрат на лікування" 

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

врахувати в роботі рішення Комітету Верховної Ради України, вжити заходи 
щодо його реалізації та про хід виконання інформувати Комітет Верховної 
Ради України. 

6. Слухали: інформацію голови постійної комісії Малишевського І.О. 
про підтримку завідувача кафедри патологічної анатомії Вищого державного 
навчального закладу України "Буковинський державний медичний 



університет" Давиденко І.С. кандидатури Беседінського В.І. щодо 
призначення його на посаду начальника ОКМУ "Патологоанатомічне бюро". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
Інформацію взяти до відома. 

 
7. Слухали: повторну інформацію голови постійної комісії 

Малишевського І.О. про звернення головного спеціаліста зі спеціальності 
"Патолоічна анатомія" Департаменту охорони здоров'я ОДА, доктора 
медичних наук, професора Олійника І.Ю.(питання розглядалося 5 липня 
2016р., висновок    № 14) щодо підтримки кандидатури Беседінського В.І. з 
призначення його на посаду тво. начальника ОКМУ "Патологоанатомічне 
бюро".  

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
Інформацію взято до відома 5 липня 2016р., висновок  № 14. 

8. Слухали: повторну інформацію голови постійної комісії 
Малишевського І.О. про звернення клопотання президента Асоціації 
патологів України Гички С.Г. (питання розглядалося 22 червня 2016р., 
висновок № 11) щодо підтримки кандидатури Беседінського В.І. з 
призначення його на посаду тво. начальника ОКМУ "Патологоанатомічне 
бюро". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:   

Інформацію взято до відома 22 червня 2016р., висновок № 11 
9. Слухали: інформацію голови постійної комісії Малишевського І.О. 

про підтримку трудового колективу кандидатури Беседінського В.І. щодо 
призначення його на посаду начальника ОКМУ "Патологоанатомічне бюро". 

Виступили: члени комісії, Лесюк Ю.М., члени трудового колективу. 
Вирішили:   

Інформацію взяти до відома 
10. Слухали: інформацію голови постійної комісії Малишевського І.О. 

про підтримку учасника АТО, колишнього співробітника ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро" Завадського С.О. кандидатури Жукова Л.Ф. 
щодо призначення його на посаду начальника ОКМУ "Патологоанатомічне 
бюро". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:   

       Інформацію взяти до відома 
11. Слухали: інформацію голови постійної комісії Малишевського І.О. 

про підтримку завідуючого патологоанатомічним відділенням КУ 
"Чернівецький клінічний онкологічний диспансер" Кравчука В.П. та лікаря-
патологоанатома патологоанатомічного відділення КУ "Чернівецький 
клінічний онкологічний диспансер" Пирогова А.В. кандидатури Жукова Л.Ф. 
щодо призначення його на посаду начальника ОКМУ "Патологоанатомічне 
бюро". 

Виступили: члени комісії 



Вирішили:   
       Інформацію взяти до відома 

12.  Слухали: інформацію голови постійної комісії Малишевського І.О. 
про підтримку НКН Всеукраїнської громадської організації "Ніхто крім нас" 
в Чернівецькій області кандидатури Жукова Л.Ф. щодо призначення його 
тимчасово виконуючим обов'язки начальника ОКМУ "Патологоанатомічне 
бюро". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:   

       Інформацію взяти до відома 
13. Слухали: інформацію голови постійної комісії Малишевського І.О. 

про лист завідуючих відділень та лікарів-патологоанатомів ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро" щодо необхідності нових змін з новим 
керівництвом установи. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:   

       Інформацію взяти до відома 
14. Слухали: інформацію голови постійної комісії Малишевського І.О. 

про розгляд подання облдержадміністрації щодо призначення     Жукова Л.Ф. 
на посаду тимчасово виконуючого обов'язки головного лікаря комунальної 
медичної установи "Патологоанатомічне бюро" та листа 
облдержадміністрації від 19.08.2016р. № 01.48/18-1591 щодо відтермінування 
розгляду питання з призначення Жукова Л.Ф.  

Виступили: члени комісії 
Вирішили:   

1. Взяти інформацію до відома.  
2. Ставилось на голосування питання про призначення Жукова Л.Ф. на 

посаду тимчасово виконуючого обов'язки головного лікаря комунальної 
медичної установи "Патологоанатомічне бюро". 

 Результати голосування:  за - 3, утримались - 2, проти - не має. 
 Рішення щодо призначення Жукова Л.Ф. тимчасово виконуючим 
обов'язки головного лікаря комунальної медичної установи 
"Патологоанатомічне бюро" прийнято. 

3. Рекомендувати голові обласної ради призначити Жукова Л.Ф. 
тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря комунальної медичної 
установи "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 

 
 
 
    "20"  вересня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 1/19 
 
 
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 
 
 



 
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"  вересня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 2/19 
 
 
Про призначення Маковея В.Д.  
тимчасово виконуючим обов'язків  
директора Чорторийського  
психоневрологічного будинку 
інтернату 
       
 

 
Розглянувши та обговоривши  інформацію виконуючого обов'язки 

директора Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації Півня Ю.Й. щодо призначення Маковея В.Д. 
тимчасово виконуючим обов'язків директора Чорторийського 
психоневрологічного будинку інтернату, постійна комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

Рекомендувати голові обласної ради призначити Маковея В.Д. 
тимчасово виконуючим обов'язки директора Чорторийського 
психоневрологічного будинку інтернату на умовах строкового трудового 
договору на строк до призначення керівника 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 

 
 
 
    "20"  вересня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 3/19 
 
 
Про інформацію щодо придбання 
пересувної автомайстерні для 
для ремонту інвалідних візків за 
місцем проживання користувачів 
   

Розглянувши та обговоривши  інформацію виконуючого обов'язки 
директора Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації  Півня Ю.Й. про відповідь Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації на висновок комісії № 15 від 
05.07.2016р. щодо придбання пересувної автомайстерні для ремонту 
інвалідних візків за місцем проживання користувачів, постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Інформацію взяти до відома. 
 2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації розглянути питання щодо ремонту інвалідних візків за 
місцем проживання їх користувачів шляхом виділення автотранспорту для 
цих цілей за участі автобази обласної ради і облдержадміністрації КП 
"Дирекції з обслуговування майна спільної власності територіальних 
громад". 
 

 
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"  вересня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 4/19 
 
 
Про інформацію щодо відповіді 
Департаменту соціального  
захисту ОДА на висновок постійної 
 комісії № 21 від 21.07.2016р.   
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію виконуючого обов'язки 
директора Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації  Півня Ю.Й. про відповідь на висновок комісії № 21 від 
21.07.2016р. щодо 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", постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

 Інформацію 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"  вересня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 5/19 
 
 
Про інформацію щодо рішення 
Комітету Верховної Ради України 
з питань охорони здоров'я на тему 
"Сімейна медицина-шанс на здоров'я"  
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
Малишевського І.О. про розгляд рішення комітету Верховної Ради України з 
питань охорони здоров'я "Про рекомендації слухань у Комітеті Верховної 
Ради України з питань охорони здоров'я на тему: "Сімейна медицина - шанс 
на здоров'я" та значне зменшення особистих витрат на лікування", постійна 
комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
  

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

врахувати в своїй роботі рішення Комітету Верховної Ради України, вжити 
заходи щодо його реалізації та про хід виконання інформувати Комітет 
Верховної Ради України. 
 

 
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"  вересня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 6/19 
 
 
Про лист на підтримку завідувачем кафедри 
патологічної анатомії  Буковинського 
державного медичного університету Давиденко І.С.  
щодо призначення Беседінського В.І. тимчасово  
виконуючим обов'язки начальника ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро"  
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
Малишевського І.О. про лист на підтримку завідувача кафедри патологічної 
анатомії Вищого державного навчального закладу України "Буковинський 
державний медичний університет" Давиденко І.С. кандидатури Беседінського 
В.І. щодо призначення його тимчасово виконуючим обов'язки начальника 
ОКМУ "Патологоанатомічне бюро", постійна комісія, - 

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 
  

Інформацію 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"  вересня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 7/19 
 
 
Про лист на підтримку головним спеціалістом 
зі спеціальності "Патологічна анатомія" Депар- 
таменту охорони здоров'я ОДА, професора 
Олійника І.Ю. щодо призначення Беседінського В.І. 
 тимчасово виконуючим обов'язки начальника 
ОКМУ "Патологоанатомічне бюро"  
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
Малишевського І.О. про повторний розгляд інформації про звернення 
головного спеціаліста зі спеціальності "Патологічна анатомія" Департаменту 
охорони здоров'я ОДА, доктора медичних наук, професора Олійника 
І.Ю.(питання розглядалося 5 липня 2016р., висновок  № 14) щодо підтримки 
кандидатури Беседінського В.І. з призначення його тимчасово виконуючим 
обов'язки начальника ОКМУ "Патологоанатомічне бюро", постійна комісія, -  

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 
 Інформацію про висновок комісії від 5 липня 2016р. № 14 повторно 
взято 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"  вересня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 8/19 
 
 
Про лист на підтримку президента 
Асоціації патологів України Гички С.Г. 
щодо призначення Беседінського В.І. 
тимчасово виконуючим обов'язки начальника 
ОКМУ "Патологоанатомічне бюро"  
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
Малишевського І.О. про повторний розгляд клопотання президента Асоціації 
патологів України Гички С.Г. (питання розглядалося 22 червня 2016р., 
висновок № 11) щодо підтримки кандидатури Беседінського В.І. з 
призначення його тимчасово виконуючим обов'язки начальника ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро", постійна комісія, -  

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 
 Інформацію про висновок комісії від 22 червня 2016р. № 11 повторно 
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"  вересня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 9/19 
 
 
Про звернення трудового колективу 
ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" 
щодо підтримки Беседінського В.І. на 
посаді тимчасово виконуючого обов'язки 
начальника ОКМУ "Патологоанатомічне 
бюро" 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
Малишевського І.О., заслухавши заступника директора Департаменту 
охорони здоров'я Лесюка Ю.М. та  представників трудового колективу про 
підтримку кандидатури Беседінського В.І. щодо призначення його тимчасово 
виконуючим обов'язки начальника ОКМУ "Патологоанатомічне бюро", 
постійна комісія, -  

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 
 Інформацію 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"  вересня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 10/19 
 
 
Про підтримку учасником АТО, колишнім 
співробітником установи Завадським С.О. 
кандидатури Жукова Л.Ф. щодо призначення 
його  тимчасово виконуючим обов'язки 
начальника ОКМУ "Патологоанатомічне 
бюро" 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
Малишевського І.О. про підтримку учасником АТО, колишнім 
співробітником ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" Завадським С.О. 
кандидатури Жукова Л.Ф. щодо призначення його тимчасово виконуючим 
обов'язки начальника ОКМУ "Патологоанатомічне бюро", постійна комісія, -  

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 
 Інформацію 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"  вересня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 11/19 
 
 
Про підтримку Кравчука В.П. та Пирогова А.В. 
кандидатури Жукова Л.Ф. щодо призначення 
його  тимчасово виконуючим обов'язки 
начальника ОКМУ "Патологоанатомічне 
бюро" 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
Малишевського І.О. про підтримку завідуючого патологоанатомічним 
відділенням КУ "Чернівецький клінічний онкологічний диспансер" Кравчука 
В.П. та лікаря-патологоанатома патологоанатомічного відділення КУ 
"Чернівецький клінічний онкологічний диспансер" Пирогова А.В. 
кандидатури Жукова Л.Ф. щодо призначення його тимчасово виконуючим 
обов'язки начальника ОКМУ "Патологоанатомічне бюро", постійна комісія, -  

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 
 
 Інформацію 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"  вересня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 12/19 
 
 
Про підтримку НКН Всеукраїнської 
громадської організації "Ніхто крім нас" 
кандидатури Жукова Л.Ф. щодо призначення 
його  тимчасово виконуючим обов'язки 
начальника ОКМУ "Патологоанатомічне 
бюро" 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
Малишевського І.О. про підтримку НКН Всеукраїнської громадської 
організації "Ніхто крім нас" в Чернівецькій області кандидатури Жукова Л.Ф. 
щодо призначення його тимчасово виконуючим обов'язки начальника ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро", постійна комісія, -  

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 
 
 Інформацію 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"  вересня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 13/19 
 
 
Про лист завідуючих відділень та лікарів 
патологоанатомів ОКМУ "Патологоанатомічне 
бюро" 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
Малишевського І.О. про лист завідуючих відділень та лікарів-
патологоанатомів ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" щодо необхідності 
нових змін з новим керівництвом установи, постійна комісія, -  

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 
 
 Інформацію 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"  вересня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 14/19 
 
Про призначення Жукова Л.Ф. виконуючим 
обов'язки начальника ОКМУ"Патологоана- 
томічне бюро" 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
Малишевського І.О. про розгляд подання облдержадміністрації щодо 
призначення     Жукова Л.Ф. на посаду тимчасово виконуючого обов'язки 
начальника обласної комунальної медичної установи "Патологоанатомічне 
бюро" та листа облдержадміністрації від 19.08.2016р. № 01.48/18-1591 щодо 
відтермінування розгляду питання з призначення Жукова Л.Ф., постійна 
комісія, -  
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома.  
2. Ставилось на голосування питання про призначення Жукова Л.Ф. на 

посаду тимчасово виконуючого обов'язки начальника обласної комунальної 
медичної установи "Патологоанатомічне бюро". 

 Результати голосування:  за - 3, утримались - 2, проти - не має. 
 Рішення щодо призначення Жукова Л.Ф. тимчасово виконуючим 
обов'язки начальника обласної комунальної медичної установи 
"Патологоанатомічне бюро" прийнято. 

3. Рекомендувати голові обласної ради призначити Жукова Л.Ф. 
тимчасово виконуючим обов'язки начальника обласної комунальної медичної 
установи "Патологоанатомічне бюро" на умовах строкового трудового 
договору на строк до призначення керівника установи рішення сесії обласної 
ради. 
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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