
 
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 
  

 
  "03"  липня 2017 року                                                      м. Чернівці, 09-30 
 

ПРОТОКОЛ № 27  
засідання постійної комісії 

                                                                                       
Присутні:  Малишевський І.О., Пріску В.В., Рошка А.І.,  Болтунов О.В. Кобевко 
О.П., 
Запрошені: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., 
директор Департаменту соціального захисту ОДА Савкін В.В., заступник 
голови обласної ради Мельничук В.К., представники громадських організацій, 
Велижанін В.В. Нікорич Л.Т.Тащук І.В.; Вдовічен А.М. Березовський 
Л.В.Думанчук   

1. Про розгляд подання облдержадміністрації та заяви тимчасово 
виконуючого обов'язки головного лікаря комунальної установи "Чернівецька 
обласна консультативна стоматологічна поліклініка" Пріску В.В. щодо 
призначення його на посаду головного лікаря зазначеної установи. 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А   

2. Про розгляд подання облдержадміністрації та заяви завідуючої 
сектором читального залу ОКУ "Обласна науково-медична бібліотека"      
Нікорич Л.Т.  щодо призначення її на посаду директора зазначеної установи. 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

3. 3 Про розгляд подання облдержадміністрації та заяви тимчасово 
виконуючого обов'язки головного лікаря КМУ "Обласний центр здоров'я" 
Попадюка А.М. щодо призначення його на посаду головного лікаря 
комунальної медичної установи "Обласний центр здоров'я" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

4. Про розгляд подання облдержадміністрації та заяви тимчасово 
виконуючої обов'язки головного лікаря комунальної установи "Чернівецький 
обласний центр служби крові" Каланчі А. В. щодо призначення її на посаду 
головного лікаря зазначеної комунальної установи. 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

5. Про розгляд подання облдержадміністрації та заяви тимчасово 
виконуючої обов'язки головного лікаря  обласної комунальної медичної 
установи "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" 
Матейчук С.З. щодо призначення її на посаду головного лікаря зазначеної 
комунальної установи. 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 



6. Про внесення змін до 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: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

7. Про внесення змін до обласної комплексної програми соціальної 
підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки. 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА 
Савкін В.В. 

8. Про внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх 
сімей на 2016-2018 роки. 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА 
Савкін В.В. 

9. Про проект рішення обласної ради "Про звернення до Кабінету 
Міністрів України, внесений фракцією ВО "Свобода" щодо розроблення та 
прийняття проекту Державної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числі. 
Доповідач: заступник голови обласної ради Мельничук В.К. 

10. Про хід виконання рішення ХІІ сесії обласної ради VІІ скликання 
від 24.03.2017р. № 38-12/17 "Про затвердження Програми просвітницько-
патріотичної роботи "Герої поруч" Чернівецького обласного об'єднання 
учасників, ветерані, інвалідів антитерористичної операції та їх сімей" щодо 
його доопрацювання та надання висновків відповідних департаментів 
облдержадміністрації. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.,  

11.  Про проект рішення обласної ради "Про перейменування 
обласного комунального закладу "Магальський дитячий будинок-інтернат 
для розумово відсталих дітей". 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О., 
директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Савкін В.В. 

12. Про розгляд звернення та пропозицій благодійної організації 
"Чернівецьке благодійне товариство Благодійної організації "Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД щодо внесення соціального 
компоненту у Комплексну програму надання медичної допомоги мешканцям 
Чернівецької області на 2017-2018 роки та повторного звернення голови 
правління БО ЧБТ Мережа Велижаніна В.В. щодо термінового розгляду 
даного питання. 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА                  
Андрієць О.А., голова правління БО ЧБТ Мережа Велижанін В.В. 

13. Про розгляд облдержадміністрацією звернення громадської 
обласної організації "Всеукраїнське об'єднання українок "Яворина" щодо 
розгляду та підтримки проекту "Державної програми забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 
2018-2022 роки" та звернення фракції Всеукраїнського об'єднання "Свобода" 
Чернівецької обласної ради до голови обласної ради щодо розгляду 



зазначеного проекту програми на профільній комісії та внесення її на розгляд 
сесії обласної ради, з підтримкою її реалізації. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
14. Про звернення Української православної церкви Київського 

патріархату про визнання учасниками бойових дій добровольців-капеланів 
Чернівецької єпархії УПЦ КП, що безпосередньо брали участь в 
антитерористичній операції. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
15. Про звернення громадської організації "Поранені під час Революції 

Гідності" щодо допомоги у вирішенні житлової проблеми сім'ї Дребота В.Ю. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
16. Про звернення головного лікаря Чернівецького обласного 

медичного діагностичного центру Вдовічена А.М. щодо сприяння у виділенні 
4 млн. гривень на придбання двох одиниць сучасної ультразвукової 
діагностичної системи експертного класу з кольоровим доплером та 4-х 
вимірною системою реконструкції зображення та 1 млн. 600 тис грн. на 
придбання реактивів для проведення клініко-діагностичних та цито-
морфологічних досліджень. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
17. Про звернення в.о. головного лікаря КМУ "Лікарня "Хоспіс" для 

хворих на туберкульоз" Березовського Л.В. до постійної комісії обласної 
ради щодо внесення на розгляд питання про створення центру хоспісної та 
паліативної допомоги населенню області з відокремленим стаціонарним 
відділенням. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О., 
Березовський  Л.В. 

18. Про звернення голови Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров'я Фустія О.П. до постійної комісії обласної ради 
щодо внесення відповідних пропозицій для виправлення критичної ситуації з 
фінансуванням медичних установ на оплату праці та недопущення невиплати 
матеріальної допомоги на оздоровлення. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
 19. Про звернення депутата обласної ради Палія В.М. до постійної 
комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей щодо створення 
спільної комісії з депутатів обласної ради, представників Департаменту 
охорони здоров'я ОДА та відповідних фахівців для розгляду колективної 
скарги хворих нирковою патологією, які постійно лікуються у відділенні 
гемодіалізу Чернівецької обласної клінічної лікарні. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

20 Про звернення тимчасово виконуючого обов’язків головного лікаря 
обласної комунальної установи «Паталогоанатомічне боюро » Гречка Д.І. 
щодо сприяння у виділенні коштів на закупівлю обладнання, зазначеного у 
листі № 251 від 30.06.2017р. 

 
 



21. Про розгляд подання облдержадміністрації та заяви тимчасово 
виконуючого обов'язки головного лікаря комунальної установи 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Тащука І.В. 
щодо призначення його на посаду головного лікаря зазначеної установи. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

 
 

 
 
1. Слухали: інформацію про розгляд подання облдержадміністрації та 

заяви тимчасово виконуючого обов'язки головного лікаря комунальної 
установи "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка" 
Пріску В.В. щодо призначення його на посаду головного лікаря зазначеної 
установи. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Погодити подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Пріску Валентина Вікторовича на посаду головного лікаря комунальної 
установи «Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка 
»та внести на розгляд сесії обласної ради. 

2. Слухали: інформацію про розгляд подання облдержадміністрації та 
заяви завідуючої сектором читального залу ОКУ "Обласна науково-медична 
бібліотека" Нікорич Л.Т. щодо призначення її на посаду директора зазначеної 
установи" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
Погодити подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Нікорич Лариси Троянівни на посаду директора обласної комунальної 
установи «Обласна наукова-медична бібліотека» та внести на розгляд сесії 
обласної ради. 

3. Слухали: інформацію про розгляд подання облдержадміністрації та 
заяви тимчасово виконуючого обов'язки головного лікаря КМУ "Обласний 
центр здоров'я" Попадюка А.М. щодо призначення його на посаду головного 
лікаря комунальної медичної установи "Обласний центр здоров'я"  

Виступили: члени комісії  
Вирішили:  
Погодити подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Попадюка Андрія Миколайовича на посаду головного лікаря КМУ 
«Обласний центр здоров’я »та внести зазначене питання на розгляд сесії 
обласної ради. 
 4. Слухали: інформацію про розгляд подання облдержадміністрації та 
заяви тимчасово виконуючої обов'язки головного лікаря комунальної 
установи "Чернівецький обласний центр служби крові" Каланчі А. В. щодо 
призначення її на посаду головного лікаря зазначеної комунальної установи. 

 
 
 



Виступили: члени комісії  
Вирішили:  
Погодити подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Каланчі Анжеліки Володимирівни на посаду головного лікаря комунальної 
установи «Чернівецький обласний центр служби крові» та внести зазначене 
питання на розгляд сесії обласної ради. 

 
 5. Слухали: інформацію про розгляд подання облдержадміністрації та 
заяви тимчасово виконуючої обов'язки головного лікаря  обласної 
комунальної медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій "Садгора" Матейчук С.З. щодо призначення її на посаду головного 
лікаря зазначеної комунальної установи 

Виступили: члени комісії  
Вирішили:  
Погодити подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Матейчук Світлани Зіновіївни на посаду головного лікаря обласної 
комунальної та внести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради. 
 6. Слухали: інформацію про внесення змін до 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:  
Погодити подання на розгляд чергової сесії обласної ради проект 

рішення обласної ради «Про внесення змін до 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»; 
 7. Слухали: інформацію про внесення змін до обласної комплексної 
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 
"Турбота" на 2016-2018 роки. 
 Виступили: члени комісії  

Вирішили:  
Погодити та внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект 

рішення обласної ради «Про внесення до обласної комплексної програми 
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2016-
2018 роки»; 
 

8. Слухали: інформацію про внесення змін до Комплексної програми 
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції (учасників 
бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки  

Виступили: члени комісії  
Вирішили:  
Погодити та внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект 

рішення обласної ради «Про внесення змін до Комплексної програми 
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції (учасників 
бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки; 



9. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
звернення до Кабінету Міністрів України, внесений фракцією ВО "Свобода" 
щодо розроблення та прийняття проекту Державної програми забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числі, (комісія вирішила об’єднати і заслухати) Про розгляд 
облдержадміністрацією звернення громадської обласної організації 
"Всеукраїнське об'єднання українок "Яворина" щодо розгляду та підтримки 
проекту "Державної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки" 
та звернення фракції Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Чернівецької 
обласної ради до голови обласної ради щодо розгляду зазначеного проекту 
програми на профільній комісії та внесення її на розгляд сесії обласної ради, 
з підтримкою її реалізації. 

 
Виступили: члени комісії  
Вирішили:  
Погодити та внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект 

рішення обласної ради «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо 
розроблення та прийняття проекту Державної програми забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа». 

10. Слухали: інформацію про хід виконання рішення ХІІ сесії обласної 
ради VІІ скликання від 24.03.2017р. № 38-12/17 "Про затвердження Програми 
просвітницько-патріотичної роботи "Герої поруч" Чернівецького обласного 
об'єднання учасників, ветерані, інвалідів антитерористичної операції та їх 
сімей" щодо його доопрацювання та надання висновків відповідних 
департаментів облдержадміністрації. 

Виступили: члени комісії  
Вирішили:  
Висновки Департаменту освіти і науки ОДА, Департаменту фінансів 

ОДА та обласної державної адміністрації від 12.05.2017р. №01.39-18/1597 
щодо виконання рішення сесії обласної ради від 24.03. 2017р.№38-12/17 
«Про затвердження Програми просвітницько-патріотичної роботи «Герої 
поруч» Чернівецького обласного об’єднання учасників, ветеранів інвалідів 
антитерористичної операції та їх сімей» взяти до відома. 

11. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
перейменування обласного комунального закладу "Магальський дитячий 
будинок-інтернат для розумово відсталих дітей". 

Виступили: члени комісії  
Вирішили:  
Погодити та внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект 

рішення обласної ради "Про перейменування обласного комунального 
закладу "Магальський дитячий будинок-інтернат для розумово відсталих 
дітей". 

12. Слухали: інформацію про розгляд звернення та пропозицій 
благодійної організації "Чернівецьке благодійне товариство Благодійної 
організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД щодо 
внесення соціального компоненту у Комплексну програму надання медичної 



допомоги мешканцям Чернівецької області на 2017-2018 роки та повторного 
звернення голови правління БО ЧБТ Мережа Велижаніна В.В. щодо 
термінового розгляду даного питання. 

Виступили: члени комісії: 
  Вирішили: 
1 Звернення та пропозиції благодійної організації "Чернівецьке 

благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ\СНІД 
від 20.06.2017 № 905, взяти до відома. 

2.  Звернутися до Чернівецької обласної державної адміністрації та 
рекомендувати Департаменту фінансів обласної адміністрації розглянути в 
максимально стислий термін звернення та пропозиції благодійної організації 
"Чернівецьке благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які 
живуть з ВІЛ\СНІД від 20.06.2017 № 905 щодо внесення соціального 
компонента у Комплексну програму надання медичної допомоги мешканцям 
Чернівецької області на 2017-2018 та подати проект рішення на чергову 
сесію Чернівецької обласної ради. 

13. Слухали: інформацію про звернення Української православної 
церкви Київського патріархату про визнання учасниками бойових дій 
добровольців-капеланів Чернівецької єпархії УПЦ КП, що безпосередньо 
брали участь в антитерористичній операції. 

Виступили: члени комісії  
 Вирішили: 

1. Звернення Української православної церкви Київського 
патріархату про визнання учасниками бойових дій добровольців-капеланів 
Чернівецької єпархії УПЦ КП, що безпосередньо брали участь в 
антитерористичній операції, взяти до відома. 

2.  Дане звернення відправити на до вивчення. 
 
14. Слухали: інформацію. про звернення Української православної 

церкви Київського патріархату про визнання учасниками бойових дій 
добровольців-капеланів Чернівецької єпархії УПЦ КП, що безпосередньо 
брали участь в антитерористичній операції. 

Виступили: члени комісії  
 Вирішили: 

1. Звернення Української православної церкви Київського 
патріархату про визнання учасниками бойових дій добровольців-капеланів 
Чернівецької єпархії УПЦ КП, що безпосередньо брали участь в 
антитерористичній операції, взяти до відома. 

2.  Дане звернення відправити на до вивчення. 
15. Слухали: інформацію про звернення громадської організації 

"Поранені під час Революції Гідності" щодо допомоги у вирішенні житлової 
проблеми сім'ї Дребита В.Ю. 

Виступили: члени комісії  
 Вирішили: 



1. Звернення громадської організації "Поранені під час Революції 
Гідності" щодо допомоги у вирішенні житлової проблеми сім'ї Дребита В.Ю. 
від 24.04.2017 №22, взяти до відома. 

2. Звернутися до Чернівецької обласної державної адміністрації та 
рекомендувати Департаменту фінансів обласної адміністрації розглянути 
можливість вирішення питання житлової проблеми сімї Дребита В.Ю. 

16. Слухали: інформацію про звернення головного лікаря 
Чернівецького обласного медичного діагностичного центру Вдовічена А.М. 
щодо сприяння у виділенні 4 млн. гривень на придбання двох одиниць 
сучасної ультразвукової діагностичної системи експертного класу з 
кольоровим доплером та 4-х вимірною системою реконструкції зображення 
та 1 млн. 600 тис грн. на придбання реактивів для проведення клініко-
діагностичних та цито-морфологічних досліджень. 

Виступили: члени комісії  
 Вирішили: 

1. Звернення головного лікаря Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру Вдовічена А.М. від 04.05.2017 № 01-06/348 взяти до 
відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути 
звернення головного лікаря Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру Вдовічена А.М. щодо виділення коштів на придбання 
двох одиниць сучасної ультразвукової діагностичної системи та реактивів 
для проведення клініко-діагностичних та цито-морфологічних досліджень. 

17. Про звернення в.о. головного лікаря КМУ "Лікарня "Хоспіс" для 
хворих на туберкульоз" Березовського Л.В. до постійної комісії обласної 
ради щодо внесення на розгляд питання про створення центру хоспісної та 
паліативної допомоги населенню області з відокремленим стаціонарним 
відділенням. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Звернення в.о. головного КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на 

туберкульоз" Березовського Л.В взяти до відома. 
2. Дане питання відправити на до вивчення 
18. Про звернення голови Чернівецької обласної організації профспілки 

працівників охорони здоров'я Фустія О.П. до постійної комісії обласної ради 
щодо внесення відповідних пропозицій для виправлення критичної ситуації з 
фінансуванням медичних установ на оплату праці та недопущення невиплати 
матеріальної допомоги на оздоровлення. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Звернення голови Чернівецької обласної організації профспілки 

працівників охорони здоров'я Фустія О.П.  взяти до відома. 
2. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо усунення 

недоліків постанови «Про оплату праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери »від 28.12.2016 №1037 

 



19. Про звернення депутата обласної ради Палія В.М. до постійної 
комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей щодо створення 
спільної комісії з депутатів обласної ради, представників Департаменту 
охорони здоров'я ОДА та відповідних фахівців для розгляду колективної 
скарги хворих нирковою патологією, які постійно лікуються у відділенні 
гемодіалізу Чернівецької обласної клінічної лікарні. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Звернення депутата обласної ради Палія В.М. до постійної комісії 

обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей щодо створення 
спільної комісії з депутатів обласної ради від 27.06.2017 взяти до відома; 

2. Створити робочу групу з депутатів постійної комісії обласної 
ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей, залучити депутата майнової 
комісії Палія В.М. представника з Департаменту охорони здоровя 
Чернівецької обласної державної адміністрації, а також представників 
громадськості. 

20. Про звернення тимчасово виконуючого обов’язків головного лікаря 
обласної комунальної установи «Паталогоанатомічне бюро » Гречка Д.І. 
щодо сприяння у виділенні коштів на закупівлю обладнання, зазначеного у 
листі № 251 від 30.06.2017р. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Звернення тимчасово виконуючого обов’язки ОКУ 

«Паталогоанатомічне бюро» Гречка Д.І. від 30.06.2017 №251 взяти до відома; 
2. Звернутися до Чернівецької обласної державної адміністрації та 

рекомендувати Департаменту фінансів обласної адміністрації розглянути 
можливість вирішення даного питання. 

21. Про розгляд подання облдержадміністрації та заяви тимчасово 
виконуючого обов'язки головного лікаря комунальної установи 
"Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" Тащука І.В. 
щодо призначення його на посаду головного лікаря зазначеної установи. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

 Погодити подання обласної державної адміністрації щодо призначення 
Тащука Іллю Вікторовича на посаду головного лікаря комунальної установи 
" Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" та внести 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 

 
"03" липня  2017 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 1/27 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією подання щодо 
призначення Пріску В.В. на посаду 
головного лікаря комунальної установи 
"Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка"   

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву тимчасово виконуючого обов'язки 

головного лікаря КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка" Пріску Валентина Вікторовича від 05.04.2017р., подання 
обласної державної адміністрації щодо призначення Пріску В.В. на посаду 
головного лікаря комунальної установи "Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна поліклініка" від 13.04.2017р. №01.36/18-646, 
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 подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Пріску Валентина Вікторовича на посаду головного лікаря комунальної 
установи "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка" 
та внести 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 

 
"03" липня  2017 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 2/27 
 
Про розгляд подання обласної 
державної адміністрації щодо 
призначення Нікоріч Л.Т. на посаду 
директора обласної комунальної 
установи "Обласна науково-медична 
бібліотека"  

 

 
 
Розглянувши та обговоривши заяву Нікоріч Лариси Траянівни щодо 

призначення на посаду директора  обласної комунальної установи "Обласна 
науково-медична бібліотека" від 06.04.2017р., враховуючи внесене 
управлінням з питань забезпечення повноважень щодо управління об'єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради відповідне клопотання 
та подання обласної державної адміністрації щодо її призначення на 
зазначену посаду, у відповідності до 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: 
  
Погодити подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Нікоріч Лариси Траянівни на посаду директора обласної комунальної 
установи "Обласна науково-медична бібліотека" та внести 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 

 
"03" липня  2017 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 3/27 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення Попадюка А.М. на 
посаду головного лікаря КМУ "Обласний 
центр здоров'я"  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Попадюка Андрія Миколайовича 

щодо призначення його на посаду головного лікаря КМУ "Обласний центр 
здоров'я" від 08.08.2016р., враховуючи подання обласної державної 
адміністрації щодо його призначення від 15.08.2016р. № 01.36/18-1557 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 подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Попадюка Андрія Миколайовича на посаду головного лікаря КМУ 
"Обласний центр здоров'я" та внести зазначене питання 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 населеннята підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей  

 
"03" липня 2017 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 4/27 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення Каланчі А.В. на 
посаду головного лікаря КУ 
"Чернівецький обласний центр служби 
крові"  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Каланчі Анжеліки Володимирівни 

щодо призначення її на посаду головного лікаря КУ "Чернівецький обласний 
центр служби крові" від 04.08.2016р., враховуючи подання обласної 
державної адміністрації щодо її призначення від 12.08.2016р. № 01.36/18-
1532 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 подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Каланчі Анжеліки Володимирівни на посаду головного лікаря комунальної 
установи "Чернівецький обласний центр служби крові" та внести зазначене 
питання 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 

 
"03" липня 2017 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 5/27 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією клопотання 
щодо призначення Матейчук С.З. на 
посаду головного лікаря КМУ "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора"  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Матейчук Світлани Зіновіївни щодо 

призначення її на посаду головного лікаря ОКМУ "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" від 08.08.2016р., враховуючи 
подання обласної державної адміністрації щодо її призначення від 
15.08.2016р. № 01.36/18-1558 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 подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Матейчук Світлани Зіновіївни на посаду головного лікаря обласної 
комунальної медичної установи "Обласний дитячий протитуберкульозний 
санаторій "Садгора" та внести зазначене питання 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 

 
"03" липня  2017 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 6/27 
 
Про внесення змін до 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  

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений обласною державною 

адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 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", керуючись частиною 2 статті 43 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", на виконання рішення сесії обласної ради від 
22.12.2016р. № 268-10/16 "Про обласний бюджет на 2017 рік", рішення сесії 
обласної ради від 22.12.2016р. № 265-10/16 "Про затвердження Комплексної 
Програми соціальної підтримки учасників АТО (учасників бойових дій) та 
членів їх сімей на 2016-2019 роки" та з метою забезпечення якості та 
доступності надання медичної допомоги учасникам АТО, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити та внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект 

рішення обласної ради "Про внесення змін до 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". 
 
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 

 
"03" липня  2017 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 7/27 
 
Про внесення змін до обласної 
комплексної програми соціальної 
підтримки малозабезпечених верств 
населення "Турбота" на 2016-2018 роки  

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений обласною державною 

адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених 
верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки", керуючись пунктом 16 
частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Доповнити проект рішення пунктом 1.4. У додатку до рішення ІІ сесії 
обласної ради VIІ скликання від 25.12.2015 р. №15-2/15 «Положення про 
депутатський фонд щодо соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення» у підпункті 2 пункту 2 «Фінансування» цифри і слова  «10000 
гривень» замінити відповідно цифрами і словами «15000 гривень». 

2. Погодити та внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект 
рішення обласної ради "Про внесення змін до обласної комплексної 
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 
"Турбота" на 2016-2018 роки ". 
 
 
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 

 
"03" липня  2017 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 8/27 
 
Про внесення змін до Комплексної 
програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції 
(учасників бойових дій) та членів їх сімей 
на 2017-2019 роки  

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений обласною державною 

адміністрацією проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки", 
керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

Погодити та внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект 
рішення обласної ради "Про внесення змін до Комплексної програми 
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції (учасників 
бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки". 
 
 
 
 
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 

 
"03" липня  2017 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 9/27 
 
Про звернення до Кабінету Міністрів 
України щодо розроблення та прийняття 
проекту Державної програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
та осіб з їх числа  

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений фракцією ВО "Свобода" у 

Чернівецькій області проект рішення обласної ради "Про звернення до 
Кабінету Міністрів України щодо розроблення та прийняття проекту 
Державної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа", керуючись частиною 2 статті 43 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

Погодити та внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект 
рішення обласної ради "Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо 
розроблення та прийняття проекту Державної програми забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа". 
 
 
 
 
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 

 
"03" липня  2017 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 10/27 
 
Про хід виконання рішення сесії обласної 
ради від 24.03.2017р. № 38-12/17 "Про 
затвердження Програми просвітницько-
патріотичної роботи "Герої поруч" 
Чернівецького обласного об'єднання 
учасників, ветеранів, інвалідів 
антитерористичної операції та їх сімей"  

 

 
Розглянувши та обговоривши висновки Департаменту освіти і науки 

ОДА, Департаменту фінансів ОДА та обласної державної адміністрації від 
12.05.2017р. № 01.39-18/1597 щодо виконання рішення сесії обласної ради 
від 24.03.2017р. № 38-12/17 "Про затвердження Програми просвітницько-
патріотичної роботи "Герої поруч" Чернівецького обласного об'єднання 
учасників, ветеранів, інвалідів антитерористичної операції та їх сімей", 
керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",  та враховуючи, що до порядку денного чергової 
сесії обласної ради внесено на розгляд питання "Про внесення змін та 
доповнень до Комплексної програми підвищення якості національно-
патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-
2021роки, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Висновки Департаменту освіти і науки ОДА, Департаменту фінансів 

ОДА та обласної державної адміністрації від 12.05.2017р. № 01.39-18/1597 
щодо виконання рішення сесії обласної ради від 24.03.2017р. № 38-12/17 
"Про затвердження Програми просвітницько-патріотичної роботи "Герої 
поруч" Чернівецького обласного об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів 
антитерористичної операції та їх сімей" 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 

 
"03" липня  2017 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 11/27 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради "Про 
перейменування обласного комунального 
закладу "Магальський дитячий будинок-
інтернат для розумово відсталих дітей"  

 

 
Розглянувши та обговоривши внесений обласною державною 

адміністрацією проект рішення обласної ради "Про перейменування 
обласного комунального закладу "Магальський дитячий будинок-інтернат 
для розумово відсталих дітей" від 09.06.2017р. № 01.13/18-1024, керуючись 
пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", законами України "Про реабілітацію осіб з 
інвалідністю в Україні", "Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні", постановою Кабінету Міністрів України "Деякі 
питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю" та з 
метою належної організації діяльності інтернатних установ, приведення 
статутних документів у відповідність до чинного законодавства, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
Погодити та внести на розгляд чергової сесії обласної ради проект 

рішення обласної ради "Про перейменування обласного комунального 
закладу "Магальський дитячий будинок-інтернат для розумово відсталих 
дітей". 
 
 
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 

 
"03" липня  2017 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 12/27 
 
Про розгляд звернення та пропозицій 
благодійної організації "Чернівецьке 
благодійне товариство "Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ\СНІД 
щодо внесення соціального компонента у 
Комплексну програму надання медичної 
допомоги мешканцям Чернівецької 
області на 2017-2018 роки  

 

 
Розглянувши та обговоривши звернення та пропозиції благодійної 

організації "Чернівецьке благодійне товариство "Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ\СНІД від 20.06.2017 № 905 щодо внесення 
соціального компонента у Комплексну програму надання медичної допомоги 
мешканцям Чернівецької області на 2017-2018 роки, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1 Звернення та пропозиції благодійної організації "Чернівецьке 

благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ\СНІД 
від 20.06.2017 № 905, взяти до відома. 

2.  Звернутися до Чернівецької обласної державної адміністрації та 
рекомендувати Департаменту фінансів обласної адміністрації розглянути в 
максимально стислий термін звернення та пропозиції благодійної організації 
"Чернівецьке благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які 
живуть з ВІЛ\СНІД від 20.06.2017 № 905 щодо внесення соціального 
компонента у Комплексну програму надання медичної допомоги мешканцям 
Чернівецької області на 2017-2018 та подати проект рішення на чергову 
сесію Чернівецької 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 

 
 
    "03 липня 2017 р.                          м. Чернівці,    
                                                                                                     

В И С Н О В О К   №  18/27 
 
Про звернення Голови Чернівецької 
Обласної організації профспілки  
працівників охорони здоровя 
 

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 голови Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників охорони здоровя Фустія О.П. щодо внесення відповідних 
пропозицій для виправлення критичної ситуації з фінансування медичних 
установ на оплату праці та недопущення невиплати матеріальної допомоги на 
оздоровлення, постійна комісія 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Звернення голови Чернівецької обласної організації профспілки 

працівників охорони здоров’я Фустія О.П. від 19.06.2017 №01-10/102 взяти 
до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути 
звернення головного лікаря Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру Вдовічена А.М. щодо виділення коштів на придбання 
двох одиниць сучасної ультразвукової діагностичної системи та реактивів 
для проведення клініко-діагностичних та цито-морфологічних досліджень 

 
 

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 

 
 
    "03"  липня 2017 р.                                м. Чернівці,    
                                                                                                     

В И С Н О В О К   №  16/27 
 
Про звернення Української православної 
церкви Київського патріархату про визнання  
учасниками бойових дій добровольців- 
капеланів Чернівецької єпархії УПЦ КП 
 

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  Української православної церкви Київського патріархату про 
визнання учасниками бойових дій добровольців-капеланів Чернівецької 
єпархії УПЦ КП, що безпосередньо брали участь в антитерористичній 
операції, постійна комісія 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Звернення Української православної церкви Київського 
патріархату про визнання учасниками бойових дій добровольців-капеланів 
Чернівецької єпархії УПЦ КП, що безпосередньо брали участь в 
антитерористичній операції, взяти до відома. 

2.  Дане звернення відправити на доопрацювання. 
 

 
 

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 

 
 

"03"  липня2017 р.                           м. Чернівці,    
                                                                                                     

 
В И С Н О В О К   №  17/27 

 
 
Про звернення громадської організації  
"Поранені під час Революції Гідності" 
щодо допомоги у вирішенні житлових 
проблем сім'ї Дребита В.Ю. 
 

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  громадської організації "Поранені під час Революції Гідності" 
щодо допомоги у вирішенні житлових проблем сім'ї Дребита В.Ю., постійна 
комісія 

  
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Звернення  громадської організації "Поранені під час Революції 

Гідності" від 24.04.2017 №22 щодо допомоги у вирішенні житлових проблем 
сім'ї Дребита В.Ю.,, взяти до відома. 

2. Звернутися до Чернівецької обласної державної адміністрації та 
рекомендувати Департаменту фінансів обласної адміністрації розглянути 
можливість вирішення питання житлової проблеми сімї  

 
 

 
 

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 

 
 
    "03 липня 2017 р.                          м. Чернівці,    
                                                                                                     

В И С Н О В О К   №  17/27 
 
Про звернення т. в. о. головного лікаря  
КМУ "Лікарня "Хоспіс"  
для хворих на туберкульоз"  
Березовського Л.В. 

 
Розглянувши та обговоривши, інформацію голови постійної комісії 

обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
щодо звернення т. в. о. головного лікаря КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих 
на туберкульоз" Березовського Л.В. до постійної комісії обласної ради щодо 
внесення на розгляд питання про створення центру хоспісної та паліативної 
допомоги населенню області з відокремленим стаціонарним відділенням, 
постійна комісія 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Звернення т. в. о. головного лікаря КМУ "Лікарня "Хоспіс" для 

хворих на туберкульоз" Березовського Л.В взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я Чернівецької 

обласної державної адміністрації розглянути дане звернення та надати 
постійній комісії Чернівецької обласної ради з питань охорони здоров'я, 
праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх 
сімей, 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 

 
 
    "03 липня 2017 р.                          м. Чернівці,    
                                                                                                     

В И С Н О В О К   №  18/27 
 
Про звернення голови 
Чернівецької обласної організації  
профспілки працівників охорони здоров'я  

Фу  
Розглянувши та обговоривши стія О.П 

, інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей Малишевського І.О., щодо звернення голови Чернівецької 
обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я Фустія О.П. до 
постійної комісії обласної ради щодо внесення відповідних пропозицій для 
виправлення критичної ситуації з фінансуванням медичних установ на 
оплату праці та недопущення невиплати матеріальної допомоги на 
оздоровлення, постійна комісія 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Звернення голови Чернівецької обласної організації профспілки 

працівників охорони здоров'я Фустія О.П. взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров’я Чернівецької 

обласної державної адміністрації звернутися до Кабінету Міністрів України 
щодо усунення недоліків постанови «Про оплату праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери »від 28.12.2016 
№1037. 

 
 
 
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 

 
 
    "03 липня 2017 р.                          м. Чернівці,    
                                                                                                     

В И С Н О В О К   №  19/27 
 
Про звернення депутата  
Чернівецької обласної ради 
Палія В.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., 
щодо звернення депутата обласної ради Палія В.М. до постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей про можливість 
створення спільної комісії з депутатів обласної ради, представників 
Департаменту охорони здоров'я ОДА та відповідних фахівців для розгляду 
колективної скарги хворих нирковою патологією, які постійно лікуються у 
відділенні гемодіалізу Чернівецької обласної клінічної лікарні, постійна 
комісія 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Звернення депутата обласної ради Палія В.М. від 27.06.2017 
взяти до відома; 

2. Створити робочу групу з депутатів постійної комісії обласної 
ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей, залучити депутата майнової 
комісії Палія В.М. представника з Департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної адміністрації, а також представників 
громадськості. 

3. Копію висновку направити Департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної Державної адміністрації, для 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 

 
 
    "03" липня 2017 р.                            м. Чернівці,    
                                                                                                     

В И С Н О В О К   №  20/27 
 
Про звернення тимчасово  
виконуючого обов’язки 
начальника 
Обласної комунальної установи начальника 
«Паталогоанатомічне бюро » Гречка 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., 
стосовно звернення тимчасово виконуючого обов’язки  ОКУ начальника 
«Паталогоанатомічне бюро» Гречка Д.І. щодо виділення коштів на 
придбання обладнання передбаченого у листі від 30.06.2017 №251, комісія 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Звернення тимчасово виконуючого обов’язки ОКУ 
«Паталогоанатомічне бюро» Гречка Д.І. від 30.06.2017 №251 взяти до відома; 

2. Звернутися до Чернівецької обласної державної адміністрації та 
рекомендувати Департаменту фінансів обласної адміністрації розглянути 
можливість вирішення даного питання. 
 

 
 

Голова постійної комісії                            І.Малишевський  
 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей 

 
" 03 "   липня 2017 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 6/27 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією подання щодо 
призначення Тащука І. В. на посаду 
головного лікаря комунальної установи 
"Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер"   

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву тимчасово виконуючого обов'язки 

головного лікаря КУ " Чернівецький обласний клінічний онкологічний 
диспансер" Тащука Іллі Вікторовича від 02.07.2016р., подання обласної 
державної адміністрації щодо призначення Тащука І. В. на посаду головного 
лікаря комунальної установи " Чернівецька обласний клінічний онкологічний 
диспансер" від 02.07.2016р. №01.36/18-1292, 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 подання обласної державної адміністрації щодо призначення 

Тащука Іллю Вікторовича на посаду головного лікаря комунальної установи 
" Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" та внести на 
розгляд сесії обласної ради. 
 
 

Голова постійної комісії                                                І. Малишевський 
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