УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці, соціального
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей
"07" листопада 2017 року

м. Чернівці,

ПРОТОКОЛ № 30

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.,
заступник директора Департаменту фінансів ОДА Кондрат, заступник
директора Департаменту регіонального розвитку ОДА Слепинюк О.Я.,
представники громадських організацій, Думанчук
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік.
Доповідач: директор Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А.
2. Про проект рішення обласної ради "Про план заходів з реалізації у
2018-2020 роках стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020
року.
Доповідач: в.о. директора Департаменту регіонального розвитку ОДА
В.А.Подорожний
3. Про виконання пункту 4 рішення 15 сесії обласної ради 7 скликання
від 13.09.2017р. № 159-15/17 "Про затвердження Регіональної програми
боротьби з онкологічними захворюваннями на період з 2017 по 2019 роки".
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.
4. Про звернення учасників Всеукраїнського семінару "Реалізація
державних та регіональних програм поліпшення житлових умов громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.
5. Інформація облдержадміністрації 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
включення даного питання до порядку денного чергової сесії обласної ради.
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.
6. Інформація облдержадміністрації 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.
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 план
заходів з реалізації у 2018-2020 роках стратегії розвитку Чернівецької області
на період до 2020 року".
Виступили: члени комісії
Вирішили:
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома.
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про план
заходів з реалізації у 2018-2020 роках стратегії розвитку Чернівецької області
на період до 2020 року" на розгляд сесії обласної ради.
3. Слухали: інформацію про виконання пункту 4 рішення 15 сесії
обласної ради 7 скликання від 13.09.2017р. № 159-15/17 "Про затвердження
Регіональної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період
з 2017 по 2019 роки".
Виступили: члени комісії
Вирішили:
Рекомендувати обласній державній адміністрації внести на чергову
сесію обласної ради проект рішення обласної ради щодо покращення
матеріально-технічної бази КУ "Чернівецький обласний клінічний
онкологічний диспансер" та шляхів її фінансування.
4. Слухали: інформацію про звернення учасників Всеукраїнського
семінару "Реалізація державних та регіональних програм поліпшення
житлових умов громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи"
Виступили: члени комісії
Вирішили:
Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути звернення
учасників Всеукраїнського семінару "Реалізація державних та регіональних
програм поліпшення житлових умов громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" щодо належного фінансування житлової
Чорнобильської програми при формуванні обласного бюджету на 2018 рік.
5. Слухали: інформацію облдержадміністрації 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
включення даного питання до порядку денного чергової сесії обласної ради.
Виступили: члени комісії
Вирішили:
Інформацію взяти до відома.
6. Слухали: інформацію облдержадміністрації 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. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації винайти можливість включення до персонального складу
головних позаштатних спеціалістів Департаменту фахівця з питань надання
хоспісної та паліативної допомоги.

Голова постійної комісії

І. Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
"07" листопада 2017 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 1/30

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

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
" 07 " листопада 2017 р.

м. Чернівці

В И С Н О В О К № 2/30
Про проект рішення обласної ради
"Про план заходів з реалізації у
2018-2020 роках Стратегії розвитку
Чернівецької області на період до
2020 року
Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення
обласної ради "Про план заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії
розвитку Чернівецької області на період до 2020 року" 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 план заходів
з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на
період до 2020 року" на розгляд сесії обласної ради.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
" 07 " листопада 2017 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 3/30

Про виконання пункту 4 рішення ХV сесії
обласної ради VІІ скликання від 13.09.2017р.
№159-15/17 "Про затвердження Регіональної
програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період з 2017 по 2019 роки"
Розглянувши та обговоривши пропозиції Чернівецької обласної
державної адміністрації з виконання пункту 4 рішення ХV сесії обласної
ради VІІ скликання від 13.09.2017р. №159-15/17 "Про затвердження
Регіональної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період
з 2017 по 2019 роки", які направлені на профілактику онкологічних
захворювань та покращення матеріально-технічної бази комунальної
установи "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер"
шляхом придбання нового медичного обладнання, постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
Рекомендувати обласній державній адміністрації внести на чергову
сесію обласної ради проект рішення обласної ради щодо покращення
матеріально-технічної бази КУ "Чернівецький обласний клінічний
онкологічний диспансер" та шляхів її фінансування.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
" 07 " листопада 2017 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 4/30

Про звернення учасників Всеукраїнського семінару
"Реалізація державних та регіональних програм
поліпшення житлових умов громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
Розглянувши та обговоривши інформацію про звернення учасників
Всеукраїнського семінару "Реалізація державних та регіональних програм
поліпшення житлових умов громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", постійна комісія,-

В И Р І Ш И Л А:
Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути звернення
учасників Всеукраїнського семінару "Реалізація державних та регіональних
програм поліпшення житлових умов громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" щодо належного фінансування житлової
Чорнобильської програми при формуванні обласного бюджету на 2018 рік.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
" 07 " листопада 2017 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 5/30

Про розгляд інформації ОДА щодо звернення
та пропозицій Благодійної організації "Всеукраїнська
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"
Розглянувши та обговоривши інформацію облдержадміністрації 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 включення даного питання до порядку денного
чергової сесії обласної ради, постійна комісія,-

В И Р І Ш И Л А:
Інформацію облдержадміністрації взяти до відома.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці,
соціального захисту населення та підтримки учасників
АТО і членів їх сімей
" 07 " листопада 2017 р.

м. Чернівці
В И С Н О В О К № 6/30

Про розгляд інформації ОДА щодо звернення
в.о. головного лікаря КМУ "Лікарня "Хоспіс"
для хворих на туберкульоз" Березовського Л.В.
Розглянувши та обговоривши інформацію облдержадміністрації про
розгляд 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,
постійна комісія,В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної
адміністрації винайти можливість включення до персонального складу
головних позаштатних спеціалістів Департаменту фахівця з питань надання
хоспісної та паліативної допомоги.

Голова постійної комісії

І.Малишевський

