
 
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 
  

 
  "13"  вересня 2017 року                                                      м. Чернівці,  
 

ПРОТОКОЛ № 28  
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., в.о. 
начальника управління регіонального розвитку, містобудування та 
архітектури ОДА С. Токарюк, представники громадських організацій, 
Березовський Л.В., Думанчук   
 

1. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік". 

Доповідач: директор Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А. 
 2. Про Положення про порядок призначення та звільнення з посади 
керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області. 
 Доповідач: голова постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей Малишевський І.О. 

3. Про проект рішення обласної ради "Про затвердження регіональної 
програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період з 2017р. по 
2019 роки" 

Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації Андрієць О.А. 

4. Про проект рішення обласної ради "Про схвалення змін до 
перспективного плану формування територій громад Чернівецької області". 

Доповідач: В.о. начальника управління регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури ОДА 

5. Про 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" 

Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення 
ОДА Савкін В.В. 



6. Про проект рішення обласної ради "Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VІІ скликання стосовно прийняття 
законопроектів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення державних гарантів для гірських та високо гірських 
населених пунктів" та "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на 
території пріоритетного розвитку у гірських зонах України". 

Доповідач: заступник голови обласної ради Мельничук В.К. 
 
 
1. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік". 
Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
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. 
 
2. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 

Положення про порядок призначення та звільнення з посад керівників 
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" 

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

про порядок призначення та звільнення з посад керівників об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" на розгляд сесії 
обласної ради. 
 

3. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
затвердження регіональної програми боротьби з онкологічними 
захворюваннями на період з 2017р. по 2019 роки" 

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

затвердження Регіональної програми боротьби з онкологічними 
захворюваннями на період з 2017по 2019 роки" на розгляд сесії обласної 
ради. 

 
 4. Слухали: інформацію в.о. начальника управління регіонального 
розвитку, містобудування та архітектури ОДА С. Токарюк про проект 
рішення обласної ради "Про схвалення змін до перспективного плану 
формування територій громад Чернівецької області". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома. 



2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про схвалення 
змін до перспективного плану формування територій громад Чернівецької 
області" на розгляд сесії обласної ради. 

 
 5.  Слухали: інформацію про 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" 

Виступили: члени комісії  
Вирішили:  
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2. Зняти 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" з розгляду 
постійної комісії. 
 
 6. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання стосовно 
прийняття законопроектів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення державних гарантів для гірських та високо гірських 
населених пунктів" та "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на 
території пріоритетного розвитку у гірських зонах України". 

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

депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання стосовно прийняття 
законопроектів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення державних гарантів для гірських та високо гірських 
населених пунктів" та "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на 
території пріоритетного розвитку у гірських зонах України" 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 

 
 
    "13"  вересня  2017 р.                      м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 1/28 
 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію 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. 
              
  
 
 
 
 
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 

 
 
    " 13 "  вересня  2017 р.                      м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 6/28 
 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про Положення про порядок призначення та звільнення з 
посад керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області" 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 Положення 

про порядок призначення та звільнення з посад керівників об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області" 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 

 
 
    " 13 "  вересня  2017 р.                      м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К   № 3/28 
 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію директора департаменту 
охорони здоров'я обласної державної адміністрації про проект рішення 
обласної ради "Про затвердження Регіональної програми боротьби з 
онкологічними захворюваннями на період з 2017по 2019 роки" 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 Регіональної програми боротьби з онкологічними 
захворюваннями на період з 2017по 2019 роки" на розгляд сесії обласної 
ради. 
 3. На наступну сесію обласної ради подати пропозиції експертів з фаху 
"онкологія" та профільної медичної комісії обласної ради, які направлені на 
профілактику онкологічних захворювань та покращення матеріально-
технічної бази комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер". 
             
  
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 



 
У К Р А Ї Н А  

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

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    " 13 "  вересня  2017 р.                      м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 4/28 
 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про схвалення змін до перспективного плану формування 
територій громад Чернівецької області" постійна комісія,- 

  
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2. Зняти проект рішення обласної ради "Про схвалення змін до 

перспективного плану формування територій громад Чернівецької області" з 
розгляду 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 

 
 
    " 13 "  вересня  2017 р.                      м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 5/28 
 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про 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" постійна комісія,- 

  
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2. Зняти 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" з розгляду 
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 

 
 
    " 13 "  вересня  2017 р.                      м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 6/28 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ 
скликання стосовно прийняття законопроектів "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення державних гарантів для 
гірських та високо гірських населених пунктів" та "Про спеціальний режим 
інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у гірських 
зонах України" 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 

депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання стосовно прийняття 
законопроектів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення державних гарантів для гірських та високо гірських 
населених пунктів" та "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на 
території пріоритетного розвитку у гірських зонах України" на розгляд сесії 
обласної ради. 
              
  
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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