
 
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"  березня 2017 року                                                      м. Чернівці, 15.00 
 

ПРОТОКОЛ № 24  
засідання постійної комісії 

                                                                                       
Присутні:  Малишевський І.О., Пріску В.В., Рошка А.І.,  Болтунов О.В.    
 Запрошені: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., 
заступник директора Департаменту соціального захисту населення ОДА 
Півень Ю.Й., директор Департаменту економіки ОДА Сідляр І.А., директор 
Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А.,  представники громадських 
організацій, ,  Думанчук  
 
1. Про проект рішення обласної ради "Про виконання обласного бюджету за 
2016 рік" 
Доповідач: директор Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А. 

2. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік" 
Доповідач: директор Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А. 

3. Про внесення змін до плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. 
Доповідач: директор Департаменту економічного розвитку ОДА СідлярІ.А. 

4. Про проект рішення обласної ради, внесений депутатом обласної 
ради Бортич Л.І., "Про звернення до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка склалася з 
формуванням проекту госпітальних округів області". 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

5. Про звернення депутатів Заставнівської міської ради до Президента 
України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Чернівецької 
обласної ради, Чернівецької облдержадміністрації, Заставнівської районної 
ради, Заставнівської райдержадміністрації щодо проекту створення 
госпітальних округів у Чернівецькій області. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
          6.  Про звернення депутата обласної ради Бортич Л.І. щодо внесення на 
розгляд сесії обласної ради питання про підтримку звернення депутатів 
Вінницької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України про призупинення дії пунктів 3, 4 постанови Кабінету Міністрів 
України від 30.11.2016р. № 932 "Про затвердження Порядку створення 



госпітальних округів" до відпрацювання Міністерством охорони здоров'я 
України повного пакету необхідних нормативно-правових актів по 
формуванню госпітальних округів та узгодження їх з громадськістю, 
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої 
влади. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.   
           7.Про хід виконання рішення 6 сесії обласної ради 7 скликання від 
28.07.2016р. № 149-6/16 "Про розробку цільової програми з відновлення 
функції опорно-рухомого апарату для учасників бойових дій, учасників 
антитерористичної операції, ветеранів війни та інвалідів війни та інших 
громадян даної пільгової категорії на базі ОКП "Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця". 
Доповідач:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
         8. Про хід виконання рішення 8 сесії обласної ради 7 скликання від 
27.10.2016 р.. № 210-8/16" Про результати роботи міжфракційної робочої 
комісії з вивчення питання фінансування та роботи комунальної установи 
"Сокирянська центральна районна лікарня" 
Доповідач:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
        9.  Про звернення Чернівецької міської ради № Ко-4282-01/10 від 
13.02.2017р. щодо залишення диспансерного відділення КМУ "Міський 
протитуберкульозний диспансер"  як структурного підрозділу КМУ 
"Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" для надання медичної 
допомоги мешканцям м. Чернівці з відповідним фінансуванням з обласного 
бюджету. 
Доповідач:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
        10. Про результати роботи міжфракційної робочої комісії з вивчення 
питання реорганізації закладу КМУ "Міський протитуберкульозний 
диспансер" шляхом приєднання до обласного протитуберкульозного 
диспансеру. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.  

11.Про звернення керівника медичного центру "Горицвіт" Фуштея В.В. 
щодо створення міжгалузевої програми "Здорова Буковина". 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О 

12. 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:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А  

13. Про розгляд звернення завідуючого урологічним відділенням 
Чернівецької обласної клінічної лікарні Проданчука І.Г. щодо скорочення 
лікарських посад та ліжко-місць в урологічному відділенні лікарні, що 
призведе до погіршення ситуації по наданню кваліфікованої допомоги 
урологічним хворим. 
Доповідач:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А 



 14. Про звернення координаційного центру з питань соціальної та 
психологічної підтримки учасників антитерористичної операції при 
виконавчому комітеті Чернівецької міської ради щодо сприяння по питанню 
фінансування постійного лікування учасників антитерористичної операції на 
Сході України та членів сімей загиблих в АТО в військовому госпіталі за 
адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, в/ч А 1028 так як надання 
допомоги в госпіталі ветеранів війни не може забезпечити лікування 
учасників АТО та сімей загиблих в АТО в повній мірі. 
Доповідач:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
         15.Про хід забезпечення Департаментом охорони здоров'я ОДА 
реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я в Чернівецькій обл. 
Доповідач:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

16. 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. 

17. Про розгляд Департаментом охорони здоров'я ОДА висновку 
постійної комісії від 26.10.2016р. стосовно неправомірних дій керівництва 
ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня". 
 Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

18. 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. 

19. Про звернення головного лікаря Чернівецького обласного 
медичного діагностичного центру Вдовічена А.М. щодо сприяння у виділенні 
коштів з фонду розвитку обласного бюджету на 2017 рік на придбання 
сучасної ультразвукової діагностичної системи та автоматичного 
імуноферментного аналізатора. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О 

20. Про розгляд подання обласної державної адміністрації щодо 
призначення Оларя Юрія Васильовича на посаду директора Петричанського 
психоневрологічного будинку-інтернату 
Доповідач:директор Департаменту соціального захисту населення ОДА 

21.  Про розгляд подання обласної державної адміністрації щодо 
призначення Мочульського  Володимира Миколайовича на посаду головного 
лікаря обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом" . 
Доповідач:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

22.Про розгляд подання обласної державної адміністрації щодо 
призначення Бойко Вікторії Валеріївни тимчасово виконуючою обов'язки 
головного лікаря КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
диспансер". 
Доповідач:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
 23. Про розгляд подання обласної державної адміністрації щодо 
призначення Гречка  Дмитра Івановича тимчасово виконуючим обов'язки 
начальника ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" 



Доповідач:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
24. Про продовження трудових відносин з головним лікарем 

комунальної медичної установи "Чернівецький обласний наркологічний 
диспансер" Самсонюком  Віктором Олексійовичем. 
Доповідач:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

 25.Про створення робочої групи по ознайомленню з роботою 
керівників обласних комунальних установ, які у 2016 році були призначені 
тимчасово виконуючими обов’язків. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.   
 26. Про звернення Міністерства соціальної політики України щодо 
соціального захисту осіб з інвалідністю, зокрема, осіб з вадами зору, 
пріоритетних напрямків соціальної політики в Україні з даного питання та 
надання інформації про проведену роботу до 01.04.2017р. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

27. Про розвиток дитячої хірургії в області 
Доповідач:  член постійної комісії Рошко А.І. 

28. 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:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А  

29. Про розгляд відкритого звернення Національної асоціації адвокатів 
"Про забезпечення гарантованого законом учасникам антитерористичної 
операції права на безоплатний проїзд" та сприяння забезпеченню соціального 
захисту відповідних категорій населення з урахуванням визначених Законом 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" пільг, 
прийняття відповідного рішення. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О 
 30. Звернення Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров'я  щодо виділення коштів з обласного бюджету 
для повного фінансування оплати праці на 2017 рік з метою недопущення 
виникнення заборгованості заробітної плати, виплати матеріальної допомоги 
на оздоровлення медпрацівників та усунення зрівнялівки в оплаті праці через 
проведення диференціації заробітної плати з урахуванням складності, 
відповідальності та умов виконуваної роботи. 
Доповідач:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
 31. Звернення Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров'я щодо розроблення програми "місцевих 
стимулів", в якій передбачити кроки по реформуванню охорони здоров'я, 
покращення матеріально-технічної бази галузі через придбання нового 
устаткування та запровадження запропонованих "місцевих стимулів". 
Доповідач:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
 32. Про лист Міжнародної асоціації лікарів інформаційно-хвильової 
терапії Науково дослідної установи "Інститут інформаційно-хвильових 
технологій" щодо впровадження в медичну практику ІХТ. 
Доповідач:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 



          33. Про Програму просвітницько-патріотичної роботи "Герої поруч" 
Чернівецького обласного об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів 
антитерористичної операції та їх сімей. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О 

34. Про проект рішення обласної ради, внесений депутатом обласної 
ради Гавриляком Ю.В. "Про звернення до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо надбавки 25% посадового окладу для працівників 
закладів, що знаходяться на територіях, яким надано статус гірських". 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О 

35. Про проект рішення обласної ради "Про затвердження Порядку 
направлення на стаціонарне лікування в Чернівецький військовий госпіталь 
А-1028 та проведення розрахунків за надані послуги лікувального, 
профілактичного та реабілітаційного характеру демобілізованим учасникам 
АТО". 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О 

 
  

1. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
виконання обласного бюджету за 2016 рік" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1.  Проект рішення взяти до відома. 
2.  Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про виконання 

обласного бюджету за 2016 рік" на розгляд сесії обласної ради.  
2. Слухали:  інформацію про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік" 
Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1.  Проект рішення взяти до відома. 
2.  Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 рік" на розгляд сесії обласної ради.  
3. Слухали: інформацію директора Департаменту економічного 

розвитку облдержадміністрації Сідляра І.А. про проект рішення обласної 
ради "Про внесення змін до плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках 
Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року". 

Виступили: члени комісії  
Вирішили:  
1.  Проект рішення взяти до відома. 
2.  Погодити та внести проект рішення обласної ради " Про внесення 

змін до плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року " на розгляд сесії обласної ради.  

4. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради, внесений 
депутатом обласної ради Бортич Л.І., "Про звернення до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка 
склалася з формуванням проекту госпітальних округів області".  

5. Слухали: Інформацію про звернення депутатів Заставнівської міської 
ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 



України, Чернівецької обласної ради, Чернівецької облдержадміністрації, 
Заставнівської районної ради, Заставнівської райдержадміністрації щодо 
проекту створення госпітальних округів у Чернівецькій області.  

6. Слухали: Інформацію про звернення депутата обласної ради    
Бортич Л.І. щодо внесення на розгляд Чернівецької обласної ради питання 
про підтримку звернення депутатів Вінницької обласної ради до Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України про призупинення дії пунктів 3, 4 
постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016р. № 932 "Про 
затвердження Порядку створення госпітальних округів" до відпрацювання 
Міністерством охорони здоров'я України повного пакету необхідних 
нормативно-правових актів по формуванню госпітальних округів та 
узгодження їх з громадськістю, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади. 

      Виступили: члени комісії 
Вирішили: враховуючи, що звернення з одного і того ж питання 

об'єднати їх в один висновок наступного змісту:  
Внести наступні зміни та доповнення до проекту рішення "Про 

звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо ситуації яка склалася з формуванням проекту 
госпітальних округів" з врахуванням всіх вищезазначених звернень: 

Приамбулу проекту рішення "Про звернення до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо ситуації яка 
склалася з формуванням проекту госпітальних округів" викласти у наступній 
редакції: 

Керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" у зв'язку із соціально-економічною важливістю вказаного питання, 
враховуючи звернення Аграрної партії України в Чернівецькій області, 
звернення депутатів Вінницької обласної ради та звернення депутатів 
Заставнівської міської ради Чернівецької області щодо ситуації яка склалася 
з формуванням проекту госпітальних округів в області, обласна рада 

Вставити після пункту 1 проекту рішення пункт 2 та пункт 3 в 
наступній редакції: 

2. Підтримати звернення депутатів Вінницької обласної ради до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо призупинення дії 
пунктів 3, 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016р. № 932 
"Про затвердження Порядку створення госпітальних округів" до 
відпрацювання Міністерством охорони здоров'я України повного пакету 
необхідних нормативно-правових актів по формуванню госпітальних округів 
та узгодження їх з громадськістю, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади (додається). 

3. Підтримати звернення депутатів Заставнівської міської ради до 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Чернівецької обласної ради, Чернівецької облдержадміністрації, 
Заставнівської районної ради, Заставнівської райдержадміністрації щодо 
проекту створення госпітальних округів у Чернівецькій області (додається). 
 7. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я 
ОДА Андрієць А.А. про хід виконання рішення 6 сесії обласної ради 7 



скликання від 28.07.2016р. № 149-6/16 "Про розробку цільової програми з 
відновлення функції опорно-рухомого апарату для учасників бойових дій, 
учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та інвалідів війни та 
інших громадян даної пільгової категорії на базі ОКП "Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. З метою відновлення функцій опорно-рухомого апарату для 

учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, ветеранів 
війни, інвалідів війни та інших громадян даної пільгової категорії на базі 
ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" звернутися до обласної ради 
щодо надання рекомендації головному лікарю ОКП Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця" зі збільшення вартості путівок на різницю вартості 
проживання учасників АТО під час лікування.  

8. Слухали: інформацію про хід виконання рішення 8 сесії обласної 
ради 7 скликання від 27.10.2016 р.. № 210-8/16" Про результати роботи 
міжфракційної робочої комісії з вивчення питання фінансування та роботи 
комунальної установи "Сокирянська центральна районна лікарня" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Інформацію взяти до відома. 

        9. Слухали: інформацію про звернення Чернівецької міської ради № Ко-
4282-01/10 від 13.02.2017р. щодо залишення диспансерного відділення КМУ 
"Міський протитуберкульозний диспансер"  як структурного підрозділу КМУ 
"Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" для надання медичної 
допомоги мешканцям м. Чернівці з відповідним фінансуванням з обласного 
бюджету. 

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

адміністрації надати відповідь  Чернівецькій міській раді. 
 

          10. Слухали:      інформацію про результати роботи міжфракційної 
робочої комісії з вивчення питання реорганізації закладу КМУ "Міський 
протитуберкульозний диспансер" шляхом приєднання до обласного 
протитуберкульозного диспансеру. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Інформацію взяти до відома. 
11. Слухали: інформацію про звернення керівника медичного центру 

"Горицвіт" Фуштея В.В. щодо створення міжгалузевої програми "Здорова 
Буковина". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 



2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної 
адміністрації розробити механізм співпраці з медичним центром "Горицвіт" 
щодо впровадження превентивної медицини. 

12. Слухали: інформацію 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. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Враховуючи звернення Гречко Д.І. від 21.02.2017р. щодо 

відтермінування розгляду даного питання інформацію взяти до відома. 
13. Слухали: інформацію про розгляд звернення завідуючого 

урологічним відділенням Чернівецької обласної клінічної лікарні Проданчука 
І.Г. щодо скорочення лікарських посад та ліжко-місць в урологічному 
відділенні лікарні, що призведе до погіршення ситуації по наданню 
кваліфікованої допомоги урологічним хворим. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Враховуючи звернення Проданчука І.Г. від 20.02.2017р. щодо 

неактуальності розгляду даного питання інформацію взяти до відома. 
 14. Слухали:  інформацію про звернення координаційного центру з 
питань соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної 
операції при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради щодо сприяння 
по питанню фінансування постійного лікування учасників антитерористичної 
операції на Сході України та членів сімей загиблих в АТО в військовому 
госпіталі за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, в/ч А 1028 так як 
надання допомоги в госпіталі ветеранів війни не може забезпечити лікування 
учасників АТО та сімей загиблих в АТО в повній мірі. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Враховуючи, що на розгляд постійної комісії внесено проект рішення 

обласної ради "Про затвердження Порядку направлення на стаціонарне 
лікування в Чернівецький військовий госпіталь А-1028 та проведення 
розрахунків за надані послуги лікувального, профілактичного та 
реабілітаційного характеру демобілізованим учасникам АТО" інформацію 
про звернення координаційного центру з питань соціальної та психологічної 
підтримки учасників антитерористичної операції взяти до відома. 
         15. Слухали: інформацію про хід забезпечення Департаментом охорони 
здоров'я ОДА реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я в 
Чернівецькій обл. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 



 Інформацію про хід забезпечення Департаментом охорони здоров'я 
ОДА реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я в Чернівецькій 
області розглянути на наступному засіданні постійної комісії. 

16. Слухали: інформацію про розгляд обласною державною 
адміністрацією висновку постійної комісії № 3 від 05.07.2016р. "Щодо 
потреб у медичному обладнанні КМУ "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Інформацію взяти до відома. 
17. Слухали: інформацію про розгляд Департаментом охорони здоров'я 

ОДА висновку постійної комісії від 26.10.2016р. стосовно неправомірних дій 
керівництва ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

 Інформацію стосовно неправомірних дій керівництва ОКУ 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" розглянути на наступному засіданні 
постійної комісії. 

18. Слухали: інформацію про розгляд обласною державною 
адміністрацією висновку постійної комісії від 05.07.2016р. стосовно 
виділення коштів КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Інформацію взяти до відома. 
19. Слухали: інформацію про звернення головного лікаря 

Чернівецького обласного медичного діагностичного центру Вдовічена А.М. 
щодо сприяння у виділенні коштів з фонду розвитку обласного бюджету на 
2017 рік на придбання сучасної ультразвукової діагностичної системи та 
автоматичного імуноферментного аналізатора. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути звернення 

головного лікаря Чернівецького обласного медичного діагностичного центру 
Вдовічена А.М. щодо виділення коштів з фонду розвитку обласного бюджету 
на 2017 рік на придбання сучасної ультразвукової діагностичної системи та 
автоматичного імуноферментного аналізатора. 

20. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту 
соціального захисту ОДА Півня Ю.Й. про розгляд подання обласної 
державної адміністрації щодо призначення Оларя Юрія Васильовича на 
посаду директора Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо 

призначення Оларя Юрія Васильовича на посаду директора Петричанського 
психоневрологічного будинку-інтернату та внести на розгляд чергової сесії 
обласної ради відповідний проект рішення.  



21. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я 
ОДА Андрієць О.А. про розгляд подання обласної державної адміністрації 
щодо призначення Мочульського  Володимира Миколайовича на посаду 
головного лікаря обласної комунальної установи "Чернівецький обласний 
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" . 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо 
призначення Мочульського Володимира Миколайовича на посаду головного 
лікаря  обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом" та внести на розгляд чергової сесії 
обласної ради відповідний проект рішення.  

22.Слухали: інформацію про розгляд подання обласної державної 
адміністрації щодо призначення Бойко Вікторії Валеріївни тимчасово 
виконуючою обов'язки головного лікаря КМУ "Чернівецький обласний 
шкірно-венерологічний диспансер". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Бойко 
Вікторію Валеріївну тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря 
КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" на умовах 
строкового трудового договору на період до призначення керівника 
зазначеної установи рішенням сесії обласної ради. 
 23. Слухали: інформацію про розгляд подання обласної державної 
адміністрації щодо призначення Гречка  Дмитра Івановича тимчасово 
виконуючим обов'язки начальника ОКМУ "Патологоанатомічне бюро". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Гречко 
Дмитра Івановича тимчасово виконуючим обов'язки начальника ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро" на умовах строкового трудового договору на 
період до призначення керівника зазначеної установи рішенням сесії 
обласної ради. 

24. Слухали: інформацію про продовження трудових відносин з 
головним лікарем комунальної медичної установи "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер" Самсонюком  Віктором Олексійовичем. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Комісійно, в складі членів постійної комісії обласної ради, 

ознайомитись на місці з роботою КМУ "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер" та надати відповідні пропозиції голові обласної 
ради.  

25. Слухали: інформацію про створення робочої групи по 
ознайомленню з роботою керівників обласних комунальних установ, які у 
2016 році були призначені тимчасово виконуючими обов’язків. 



Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Створити робочу групу по ознайомленню з роботою керівників 

обласних комунальних установ, які у 2016 році були призначені тимчасово 
виконуючими обов’язків. 
 26. Слухали: інформацію про звернення Міністерства соціальної 
політики України щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, зокрема, осіб 
з вадами зору, пріоритетних напрямків соціальної політики в Україні з 
даного питання та надання інформації про проведену роботу до 01.04.2017р. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації у відповідності до листа обласної ради від 
01.03.2017р. №4/384 розглянути зазначене звернення та про проведену 
роботу інформувати Міністерство соціальної політики України та обласну 
раду. 

27. Слухали: інформацію члена постійної комісії Рошко А.І. про 
розвиток дитячої хірургії в області 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Рекомендувати обласній державній адміністрації, після розміщення 

структурних підрозділів пологового будинку в Перинатальному центрі, 
сконцентрувати хірургічні профілі щодо надання медичної допомоги дітям в 
центрі дитячої хірургії на базі Міської дитячої клінічної лікарні у новому 
корпусі. 

28. Слухали: інформацію про звернення Глибоцької РДА та районної 
ради щодо запланування та часткового профінансування додаткової потреби 
у коштах на заробітну плату, енергоносії та медикаменти Глибоцької ЦРКЛ. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

  Інформацію взяти до відома. 
29. Слухали: інформацію про розгляд відкритого звернення 

Національної асоціації адвокатів "Про забезпечення гарантованого законом 
учасникам антитерористичної операції права на безоплатний проїзд" та 
сприяння забезпеченню соціального захисту відповідних категорій населення 
з урахуванням визначених Законом України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" пільг, прийняття відповідного рішення. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

 Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації розглянути звернення Національної асоціації адвокатів 
"Про забезпечення гарантованого законом учасникам антитерористичної 
операції права на безоплатний проїзд" та сприяння забезпеченню соціального 
захисту відповідних категорій населення з урахуванням визначених Законом 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" пільг, 
та про результати розгляду звернення надати відповідь. 



 30. Слухали: інформацію про звернення Чернівецької обласної 
організації профспілки працівників охорони здоров'я  щодо виділення коштів 
з обласного бюджету для повного фінансування оплати праці на 2017 рік з 
метою недопущення виникнення заборгованості заробітної плати, виплати 
матеріальної допомоги на оздоровлення медпрацівників та усунення 
зрівнялівки в оплаті праці через проведення диференціації заробітної плати з 
урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

 Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
розглянути звернення та надати відповідь  Чернівецькій обласній організації 
профспілки та обласній раді. 
 31. Слухали: інформацію про звернення Чернівецької обласної 
організації профспілки працівників охорони здоров'я щодо розроблення 
програми "місцевих стимулів", в якій передбачити кроки по реформуванню 
охорони здоров'я, покращення матеріально-технічної бази галузі через 
придбання нового устаткування та запровадження запропонованих "місцевих 
стимулів". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розглянути звернення та надати відповідь  Чернівецькій обласній організації 
профспілки та обласній раді. 
 32. Слухали: інформацію про лист Міжнародної асоціації лікарів 
інформаційно-хвильової терапії Науково дослідної установи "Інститут 
інформаційно-хвильових технологій" щодо впровадження в медичну 
практику ІХТ. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розглянути лист Міжнародної асоціації лікарів інформаційно-хвильової 
терапії та надати пропозиції. 
          33. Слухали: інформацію про Програму просвітницько-патріотичної 
роботи "Герої поруч" Чернівецького обласного об'єднання учасників, 
ветеранів, інвалідів антитерористичної операції та їх сімей. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
 2.   Погодити та внести проект рішення обласної ради  "Про Програму 

просвітницько-патріотичної роботи "Герої поруч" Чернівецького обласного 
об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів антитерористичної операції та їх 
сімей" на розгляд сесії обласної ради.  

34. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради, 
внесений депутатом обласної ради Гавриляком Ю.В. "Про звернення до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо надбавки 25% 
посадового окладу для працівників закладів, що знаходяться на територіях, 
яким надано статус гірських". 



Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
 2. Погодити та внести проект рішення обласної ради  "Про звернення 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо надбавки 25% 
посадового окладу для працівників закладів, що знаходяться на територіях, 
яким надано статус гірських" на розгляд сесії обласної ради.  

35. Слухали:  інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Порядку направлення на стаціонарне лікування в Чернівецький 
військовий госпіталь А-1028 та проведення розрахунків за надані послуги 
лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру 
демобілізованим учасникам АТО". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

 1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
 2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про 

затвердження Порядку направлення на стаціонарне лікування в Чернівецький 
військовий госпіталь А-1028 та проведення розрахунків за надані послуги 
лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру 
демобілізованим учасникам АТО" на розгляд сесії обласної ради за умови 
виключення з зазначеного Порядку пункту № 6.  
 
 
 
 
 
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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 1/24 
 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації Дякової А.А. про проект рішення обласної 
ради "Про виконання обласного бюджету за 2016 рік" постійна комісія, -  

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 
 

Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про виконання 
обласного бюджету за 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 

 
 
    "21"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 2/24 
 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію директора Департаменту 
фінансів облдержадміністрації Дякової А.А. про проект рішення обласної 
ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік" постійна 
комісія,- 

  
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 рік" на розгляд сесії обласної ради. 
 3. Обласній державній адміністрації розглянути питання  щодо 
збільшення асигнувань на Програму підтримки учасників АТО.             
  
 
 
 
 
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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 3/24 
 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію директора Департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації Сідляра І. А. про проект 
рішення обласної ради "Про внесення змін до плану заходів з реалізації у 
2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 
року"  постійна комісія,- 

  
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 
 

Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про внесення змін 
до плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області на період до 2020 року" 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 

 
 
    "21"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 6/24 
 
Про звернення до президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
ситуації яка склалася з формуванням проекту 
госпітальних округів 
 Розглянувши та обговоривши, проект рішення, внесений депутатом 
обласної ради Бортич Л.І., "Про звернення до Президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо ситуації яка склалася з 
формуванням проекту госпітальних округів", враховуючи звернення депутата 
обласної ради    Бортич Л.І. щодо внесення на розгляд Чернівецької обласної 
ради питання про підтримку звернення депутатів Вінницької обласної ради 
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про призупинення 
дії пунктів 3, 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016р. № 932 
"Про затвердження Порядку створення госпітальних округів" до 
відпрацювання Міністерством охорони здоров'я України повного пакету 
необхідних нормативно-правових актів по формуванню госпітальних округів 
та узгодження їх з громадськістю, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади та звернення депутатів Заставнівської 
міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної 
Ради України, Чернівецької обласної ради, Чернівецької 
облдержадміністрації, Заставнівської районної ради, Заставнівської 
райдержадміністрації щодо проекту створення госпітальних округів у 
Чернівецькій області постійна комісія, -  
             В И Р І Ш И Л А: 
  

Внести наступні зміни та доповнення до проекту рішення "Про 
звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо ситуації яка склалася з формуванням проекту 
госпітальних округів" з врахуванням всіх вищезазначених звернень: 

Приамбулу проекту рішення "Про звернення до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо ситуації яка 
склалася з формуванням проекту госпітальних округів" викласти у наступній 
редакції: 



Керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" у зв'язку із соціально-економічною важливістю вказаного питання, 
враховуючи звернення Аграрної партії України в Чернівецькій області, 
звернення депутатів Вінницької обласної ради та звернення депутатів 
Заставнівської міської ради Чернівецької області щодо ситуації яка склалася 
з формуванням проекту госпітальних округів в області, обласна рада 

Вставити після пункту 1 проекту рішення пункт 2 та пункт 3 в 
наступній редакції: 

2. Підтримати звернення депутатів Вінницької обласної ради до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо призупинення дії 
пунктів 3, 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016р. № 932 
"Про затвердження Порядку створення госпітальних округів" до 
відпрацювання Міністерством охорони здоров'я України повного пакету 
необхідних нормативно-правових актів по формуванню госпітальних округів 
та узгодження їх з громадськістю, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади (додається). 

3. Підтримати звернення депутатів Заставнівської міської ради до 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Чернівецької обласної ради, Чернівецької облдержадміністрації, 
Заставнівської районної ради, Заставнівської райдержадміністрації щодо 
проекту створення госпітальних округів у Чернівецькій області (додається). 

 
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              Проект                                                                                                           

                                         

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
__ сесія ___скликання 

РІШЕННЯ № _____ 
"___"  ________ 2017 р. м. Чернівці 
Про звернення до президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
ситуації яка склалася з формуванням проекту 
госпітальних округів 

ВИРІШИЛА: 
1. Підтримати звернення депутатів Чернівецької обласної ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо ситуації, яка склалася з формуванням проекту госпітальних округів в 
області (додається). 

2. Підтримати звернення депутатів Вінницької обласної ради до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо призупинення дії 
пунктів 3, 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016р. № 932 
"Про затвердження Порядку створення госпітальних округів" до 
відпрацювання Міністерством охорони здоров'я України повного пакету 
необхідних нормативно-правових актів по формуванню госпітальних округів 
та узгодження їх з громадськістю, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади (додається). 

3. Підтримати звернення депутатів Заставнівської міської ради до 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Чернівецької обласної ради, Чернівецької облдержадміністрації, 
Заставнівської районної ради, Заставнівської райдержадміністрації щодо 
проекту створення госпітальних округів у Чернівецькій області (додається). 

4. Доручити голові Чернівецької обласної ради VІІ скликання Мунтяну 
І.М. направити звернення направити звернення Чернівецької обласної ради, 
Винницьукої обласної ради, Заставнівської міської ради Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо ситуації, яка 
склалася з формуванням проекту госпітальних округів в області 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову Чернівецької 
обласної ради VІІ  скликання Мунтяна І.М. 
Голова обласної ради                                                                        І. Мунтян 



 
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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 7/24 
 
Про хід виконання рішення 6 сесії обласної ради 7  
скликання від 28.07.2016р. № 149-6/16 "Про розробку 
 цільової програми з відновлення функції опорно- 
рухомого апарату для учасників бойових дій, учасників 
 антитерористичної операції, ветеранів війни та інвалідів 
 війни та інших громадян даної пільгової категорії на  
базі ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію директора Департаменту 
охорони здоров'я ОДА Андрієць А.А. про хід виконання рішення 6 сесії 
обласної ради 7 скликання від 28.07.2016р. № 149-6/16 "Про розробку 
цільової програми з відновлення функції опорно-рухомого апарату для 
учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, ветеранів 
війни та інвалідів війни та інших громадян даної пільгової категорії на базі 
ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця", постійна комісія,- 

  
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2.З метою санаторного лікування в сприятливих умовах учасників 

бойових дій, учасників антитерористичної операції, ветеранів війни, інвалідів 
війни та інших громадян даної пільгової категорії на базі ОКП 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця" звернутися до обласної ради щодо 
надання рекомендації головному лікарю ОКП Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця" зі збільшення вартості путівок на різницю вартості проживання 
учасників АТО під час лікування.  

 
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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 8/24 
 
Про хід виконання рішення 8 сесії обласної ради 7 скликання 
 від 27.10.2016 р.. № 210-8/16" Про результати роботи  
міжфракційної робочої комісії з вивчення питання  
фінансування та роботи комунальної установи  
"Сокирянська центральна районна лікарня" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації        
Андрієць О.А. "Про хід виконання рішення 8 сесії обласної ради 7 скликання  
від 27.10.2016 р.. № 210-8/16" Про результати роботи міжфракційної робочої 
комісії з вивчення питання фінансування та роботи комунальної установи 
"Сокирянська центральна районна лікарня", 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 

 
 
    "21"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 9/24 
 
Про звернення Чернівецької міської ради 
№ Ко-4282-01/10 від 13.02.2017р. 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
про звернення Чернівецької міської ради № Ко-4282-01/10 від 13.02.2017р. 
щодо залишення диспансерного відділення КМУ "Міський 
протитуберкульозний диспансер",  як структурного підрозділу КМУ 
"Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" для надання медичної 
допомоги мешканцям м. Чернівці з відповідним фінансуванням з обласного 
бюджету, постійна комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

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

адміністрації надати відповідь  Чернівецькій міській раді. 
 
 
 
 

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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 10/24 
 
Про результати роботи міжфракційної робочої 
 комісії з вивчення питання реорганізації  КМУ 
 "Міський протитуберкульозний диспансер" 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
про результати роботи міжфракційної робочої  комісії з вивчення питання 
реорганізації  КМУ  "Міський протитуберкульозний диспансер" шляхом 
приєднання до обласного протитуберкульозного диспансеру, 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 

 
 
    "21"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 11/24 
 
Про звернення керівника медичного центру  
"Горицвіт" Фуштея В.В. щодо створення  
міжгалузевої програми "Здорова Буковина" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
про звернення керівника медичного центру "Горицвіт" Фуштея В.В. щодо 
створення міжгалузевої програми "Здорова Буковина" постійна комісія 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

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

адміністрації розробити механізм співпраці з медичним центром "Горицвіт" 
щодо впровадження превентивної медицини. 

 
 
 
 

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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 12/24 
 
Про звернення завідувача відділення патології 
ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" Гречко Д.І. 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
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, постійна комісія 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1.    Інформацію взяти до відома. 
2. Враховуючи звернення Гречко Д.І. від 21.02.2017р. щодо 

відтермінування розгляду даного питання, 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 

 
 
    "21"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 13/24 
 
Про розгляд звернення завідуючого урологічним 
відділенням Чернівецької обласної клінічної 
лікарні Проданчука І.Г. 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
про розгляд звернення завідуючого урологічним відділенням Чернівецької 
обласної клінічної лікарні Проданчука І.Г. щодо скорочення лікарських 
посад та ліжко-місць в урологічному відділенні лікарні, що призведе до 
погіршення ситуації по наданню кваліфікованої допомоги урологічним 
хворим, постійна комісія 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1.    Інформацію взяти до відома. 
2. Враховуючи звернення Проданчука І.Г. від 20.02.2017р. щодо 

неактуальності розгляду даного питання, 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 

 
 
    "21"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 14/24 
 
Про звернення координаційного центру з питань 
 соціальної та психологічної підтримки учасників 
 антитерористичної операції при виконавчому  
комітеті Чернівецької міської ради 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
про звернення координаційного центру з питань соціальної та психологічної 
підтримки учасників антитерористичної операції при виконавчому комітеті 
Чернівецької міської ради щодо сприяння по питанню фінансування 
постійного лікування учасників антитерористичної операції на Сході України 
та членів сімей загиблих в АТО в військовому госпіталі за адресою                
м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, в/ч А 1028 так як надання допомоги в 
госпіталі ветеранів війни не може забезпечити лікування учасників АТО та 
сімей загиблих в АТО в повній мірі, постійна комісія 

  
В И Р І Ш И Л А: 

Враховуючи, що на розгляд постійної комісії внесено проект рішення 
обласної ради "Про затвердження Порядку направлення на стаціонарне 
лікування в Чернівецький військовий госпіталь А-1028 та проведення 
розрахунків за надані послуги лікувального, профілактичного та 
реабілітаційного характеру демобілізованим учасникам АТО" інформацію 
про звернення координаційного центру з питань соціальної та психологічної 
підтримки учасників антитерористичної операції, 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 

 
 
    "21"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 15/24 
Про хід забезпечення Департаментом охорони  
здоров'я ОДА реалізації державної політики в  
галузі охорони здоров’я Чернівецької області 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
про хід забезпечення Департаментом охорони здоров'я ОДА реалізації 
державної політики в галузі охорони здоров’я Чернівецької області, постійна 
комісія 

  
В И Р І Ш И Л А: 

 
 

Інформацію про хід забезпечення Департаментом охорони здоров'я 
ОДА реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я Чернівецької 
області розглянути на наступному засіданні постійної комісії. 

 
 
 
 

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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 16/24 
 
Щодо потреб у медичному обладнанні  
КМУ "Чернівецький обласний шкірно- 
венерологічний диспансер" 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
про розгляд обласною державною адміністрацією висновку постійної комісії 
№ 3 від 05.07.2016р. "Щодо потреб у медичному обладнанні КМУ 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер", 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 

 
 
    "21"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 17/24 
 
Щодо неправомірних дій керівництва ОКУ 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
про розгляд Департаментом охорони здоров'я ОДА висновку постійної 
комісії від 26.10.2016р. стосовно неправомірних дій керівництва ОКУ 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня", постійна комісія 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 
 

Інформацію стосовно неправомірних дій керівництва ОКУ 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" розглянути на наступному засіданні 
постійної комісії. 

 
 
 
 

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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 18/24 
 
Про виділення коштів КМУ "Обласна 
дитяча клінічна лікарня" 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
про розгляд обласною державною адміністрацією висновку постійної комісії 
від 05.07.2016р. стосовно виділення коштів КМУ "Обласна дитяча клінічна 
лікарня", 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 

 
 
    "21"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 19/24 
 
про звернення головного лікаря  
Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру Вдовічена А.М. 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
про звернення головного лікаря Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру Вдовічена А.М. щодо сприяння у виділенні коштів з 
фонду розвитку обласного бюджету на 2017 рік на придбання сучасної 
ультразвукової діагностичної системи та автоматичного імуноферментного 
аналізатора, постійна комісія 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути звернення 
головного лікаря Чернівецького обласного медичного діагностичного центру 
Вдовічена А.М. щодо виділення коштів з фонду розвитку обласного бюджету 
на 2017 рік на придбання сучасної ультразвукової діагностичної системи та 
автоматичного імуноферментного аналізатора. 
 

 
 
 

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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 20/24 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення Оларя Ю.В. на 
посаду директора Петричанського 
психоневрологічного будинку- 
інтернату  

 
Розглянувши та обговоривши заяву тимчасово виконуючого обов'язки 

директора Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату Оларя 
Юрія Васильовича щодо призначення його на посаду директора 
Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату від 26.05.2016р., 
враховуючи надане Чернівецькою обласною державною адміністрацією 
клопотання щодо його призначення   на зазначену посаду від 21.07.2016р.    
№ 01.48/18-1414 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: 

 

Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо 
призначення Оларя Юрія Васильовича на посаду директора Петричанського 
психоневрологічного будинку-інтернату та внести на розгляд сесії обласної 
ради відповідний проект рішення.  

 
 
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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                   

В И С Н О В О К   № 21/24 
 
Про розгляд внесеного головою обласної 
державної адміністрації подання щодо 
призначення Мочульського В.М. на 
посаду головного лікаря ОКУ 
"Чернівецький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом"  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву тимчасово виконуючого обов'язки 

головного лікаря обласної комунальної установи "Чернівецький обласний 
центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" Мочульського Володимира 
Миколайовича від 22.02.2017р. щодо призначення його на посаду головного 
лікаря зазначеної установи, враховуючи внесене головою 
облдержадміністрації подання щодо призначення Мочульського В.М. на 
зазначену посаду від 20.02.2017р. № 01.13/18-322 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: 

 
Погодити внесене обласною державною адміністрацією подання щодо 

призначення Мочульського Володимира Миколайовича на посаду головного 
лікаря  обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом" та внести на розгляд сесії обласної 
ради відповідний проект рішення.  
 
 
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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                   

В И С Н О В О К   № 22/24 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення Бойко В.В. тимчасово 
виконуючою обов'язки головного лікаря 
КМУ "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер"   

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Бойко Вікторії Валеріївни щодо 

призначення її тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря 
комунальної медичної установи "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер" від 19.09.2016р., враховуючи надане 
Чернівецькою обласною державною адміністрацією клопотання щодо 
призначення Бойко В.В. на зазначену посаду від 26.09.2016р. № 01.36-
18/1825 та керуючись пунктом 2.3. 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: 

 

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Бойко 
Вікторію Валеріївну тимчасово виконуючою обов'язки головного лікаря 
КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" на умовах 
строкового трудового договору 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 

 
 
    "21"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                   

В И С Н О В О К   № 23/24 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення тимчасово 
виконуючим обов'язки начальника 
ОКМУ "Патологоанатомічне бюро" 
Гречко Д.І. 

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Гречка Дмитра Івановича щодо 

призначення його тимчасово виконуючим обов'язки начальника ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро" від 07.10.2016р., враховуючи подання обласної 
державної адміністрації від 26.10.2016р. № 01.36/18-1981 та керуючись 
пунктом 2.3. 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: 

 

Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради призначити Гречко 
Дмитра Івановича тимчасово виконуючим обов'язки начальника ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро" на умовах строкового трудового договору 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 

 
 
    "21"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 24/24 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
про звернення головного лікаря комунальної медичної установи 
"Чернівецький обласний наркологічний диспансер" Самсонюка  В.О. щодо 
продовження трудових відносин, постійна комісія 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1.   Інформацію взяти до відома. 
2. Комісійно, в складі членів постійної комісії обласної ради, 

ознайомитись на місці з роботою КМУ "Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер" та надати відповідні пропозиції голові 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 

 
 
    "21"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 25/24 
 
Про створення робочої групи по ознайомленню 
 з роботою керівників обласних комунальних  
установ, які у 2016 році були призначені  
тимчасово виконуючими обов’язків 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
про створення робочої групи по ознайомленню з роботою керівників 
обласних комунальних установ, які у 2016 році були призначені тимчасово 
виконуючими обов’язків, постійна комісія 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Створити робочу групу по ознайомленню з роботою керівників 
обласних комунальних установ, які у 2016 році були призначені тимчасово 
виконуючими обов’язків у складі: 

 
1.Малишевський І.О.  
2. Кобевко О.П. 
3. Пріску В.В. 
4. Рошка А.І. 
5. Болтунов О.В. 

 
 

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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 26/24 
 
Про звернення Міністерства соціальної 
політики України 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
про звернення Міністерства соціальної політики України щодо соціального 
захисту осіб з інвалідністю, зокрема, осіб з вадами зору, пріоритетних 
напрямків соціальної політики в Україні з даного питання та надання 
інформації про проведену роботу до 01.04.2017р., постійна комісія 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації у відповідності до листа обласної ради від 
01.03.2017р. №4/384 розглянути зазначене звернення та про проведену 
роботу інформувати Міністерство соціальної політики України та обласну 
раду. 
 

 
 
 
 

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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 27/24 
 
Про розвиток дитячої хірургії в області 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію члена постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Рошко А.І. про 
розвиток дитячої хірургії в області, постійна комісія 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Рекомендувати обласній державній адміністрації, після розміщення 
структурних підрозділів пологового будинку в Перинатальному центрі, 
сконцентрувати хірургічні профілі щодо надання медичної допомоги дітям в 
центрі дитячої хірургії на базі Міської дитячої клінічної лікарні на  території 
нового корпусу. 

 
 
 
 

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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                     
 

В И С Н О В О К   № 28/24 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. 
про звернення Глибоцької РДА та районної ради щодо запланування та 
часткового профінансування додаткової потреби у коштах на заробітну 
плату, енергоносії та медикаменти Глибоцької ЦРКЛ, 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 

 
 
    "21"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                     
 

В И С Н О В О К   № 29/24 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. 
про розгляд відкритого звернення Національної асоціації адвокатів "Про 
забезпечення гарантованого законом учасникам антитерористичної операції 
права на безоплатний проїзд" та сприяння забезпеченню соціального захисту 
відповідних категорій населення з урахуванням визначених Законом України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" пільг, 
прийняття відповідного рішення, постійна комісія 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації розглянути звернення Національної асоціації адвокатів 
"Про забезпечення гарантованого законом учасникам антитерористичної 
операції права на безоплатний проїзд" та сприяння забезпеченню соціального 
захисту відповідних категорій населення з урахуванням визначених Законом 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" пільг, 
та про результати розгляду звернення надати відповідь. 

 
 
 

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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                     
 

В И С Н О В О К   № 30/24 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. 
про звернення Чернівецької обласної організації профспілки працівників 
охорони здоров'я  щодо виділення коштів з обласного бюджету для повного 
фінансування оплати праці на 2017 рік з метою недопущення виникнення 
заборгованості заробітної плати, виплати матеріальної допомоги на 
оздоровлення медпрацівників та усунення зрівнялівки в оплаті праці через 
проведення диференціації заробітної плати з урахуванням складності, 
відповідальності та умов виконуваної роботи, постійна комісія 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
розглянути звернення та надати відповідь  Чернівецькій обласній організації 
профспілки та обласній раді. 

 
 
 

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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                     
 

В И С Н О В О К   № 31/24 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. 
про звернення Чернівецької обласної організації профспілки працівників 
охорони здоров'я щодо розроблення програми "місцевих стимулів", в якій 
передбачити кроки по реформуванню охорони здоров'я, покращення 
матеріально-технічної бази галузі через придбання нового устаткування та 
запровадження запропонованих "місцевих стимулів", постійна комісія 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
розглянути звернення та надати відповідь  Чернівецькій обласній організації 
профспілки та обласній раді. 

 
 
 

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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                                                                                     
 

В И С Н О В О К   № 32/24 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. 
про лист Міжнародної асоціації лікарів інформаційно-хвильової терапії 
Науково дослідної установи "Інститут інформаційно-хвильових технологій" 
щодо впровадження в медичну практику ІХТ, постійна комісія 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
розглянути лист Міжнародної асоціації лікарів інформаційно-хвильової 
терапії та надати пропозиції. 

 
 
 

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"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 33/24 
 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про Програму просвітницько-патріотичної роботи "Герої 
поруч" Чернівецького обласного об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів 
антитерористичної операції та їх сімей" постійна комісія, - 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома. 

 2.   Погодити та внести проект рішення обласної ради  "Про Програму 
просвітницько-патріотичної роботи "Герої поруч" Чернівецького обласного 
об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів антитерористичної операції та їх 
сімей" 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 

 
 
    "21"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 34/24 
 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради, внесений депутатом обласної ради Гавриляком Ю.В. "Про 
звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
надбавки 25% посадового окладу для працівників закладів, що знаходяться 
на територіях, яким надано статус гірських" постійна комісія, - 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома. 

 2. Погодити та внести проект рішення обласної ради  "Про звернення 
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо надбавки 25% 
посадового окладу для працівників закладів, що знаходяться на територіях, 
яким надано статус гірських" 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 

 
 
    "21"  березня 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 35/24 
 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про затвердження Порядку направлення на стаціонарне 
лікування в Чернівецький військовий госпіталь А-1028 та проведення 
розрахунків за надані послуги лікувального, профілактичного та 
реабілітаційного характеру демобілізованим учасникам АТО" постійна 
комісія, - 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома. 

 2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Порядку направлення на стаціонарне лікування в Чернівецький 
військовий госпіталь А-1028 та проведення розрахунків за надані послуги 
лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру 
демобілізованим учасникам АТО" на розгляд сесії обласної ради за умови 
виключення з зазначеного Порядку пункту № 6.  

 
 
 

 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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