
 
У К Р А Ї Н А  

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

захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей 
  

 
  "20"  листопада 2018 року                                                      м. Чернівці, 16.00 

ПРОТОКОЛ № 39  
засідання постійної комісії                                                                                      

Присутні: Малишевський І.О., Пріску В.В., Кобевко О.П.  
 Запрошені:  заступник директора Департаменту охорони здоров'я ОДА 
Поліщук М.І., представники громадських організацій, Думанчук   

1. Про проект рішення сесії обласної ради "Про перейменування 
комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний онкологічний 
диспансер". 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

2. Про проект рішення сесії обласної ради "Про реорганізацію 
шляхом перетворення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня". 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

3. Про проект рішення сесії обласної ради "Про реорганізацію 
шляхом перетворення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Лікарня швидкої медичної 
допомоги". 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

4. Про проект рішення сесії обласної ради "Про реорганізацію 
шляхом перетворення ОКУ "Обласна дитяча лікарня" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласна дитяча лікарня". 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

5. Про проект рішення сесії обласної ради "Про план роботи 
Чернівецької обласної ради на 2019 рік" 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

6. Про звернення Міністерства охорони здоров'я України щодо 
внесення на розгляд сесії обласної ради питання щодо надання згоди на 
прийняття з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст області автомобілів швидкої допомоги за умови їх використання за 
призначенням і невідчуження у приватну власність. 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

7. Про звернення Кіцманської районної державної адміністрації щодо 
вирішення питання виділення коштів для заміни трьох ліфтів (два лікарняні 
та один пасажирський) у сумі 2987,857 тис. грн. у головному корпусі КУ 
"Кіцманська центральна районна лікарня" 



Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
8. Про звернення КМУ "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" 

щодо сприяння у встановленні належної огорожі території лікарні та 
прискорення процедури здачі в оренду недобудованого корпусу "Н-2". 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

9. Про інформацію Комітету Верховної Ради України з питань 
охорони здоров'я щодо утримання від скорочення кількості існуючих центрів 
та станцій переливання крові і відділень трансфузіології лікувальних закладів 
та передачі в оренду іншим суб'єктам господарювання займаних ними 
приміщень до завершення роботи з удосконалення законодавчої бази щодо 
створення ефективної та контрольованої централізованої структури системи 
крові. 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

10. Про звернення секретаря керівника ОКУ "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня" Крижанівської К.Є. щодо організації загального 
діловодства в лікарні, посади діловода та медреєстратора. 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

11. Про звернення Єремійчук Галини Василівни, матері Лотонюка 
М.В., який працює електромонтером з експлуатації розподільних мереж 
Сторожинецької РЕМ та внаслідок нещасного випадку на виробництві був 
вражений електричним струмом та переніс клінічну смерть, щодо вирішення 
питання його подальшого лікування та обстеження у КМУ "Чернівецький 
обласний клінічний кардіологічний центр", в направленні до якого йому 
відмовлено в ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня", в якій Лотонюк 
М.В. перебуває на лікуванні. 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

12. Про резолюцію "круглого столу" Комітету з питань охорони 
здоров'я Верховної Ради України на тему "Про стан фінансового 
забезпечення потреб хворих на цукровий діабет у препаратах інсуліну у 2018 
році" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
 1.  Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
перейменування комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер". 

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

 2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про 
перейменування комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер"   на розгляд сесії обласної ради. 

2. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня". 

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



2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" на розгляд сесії обласної ради. 

3. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Лікарня швидкої медичної 
допомоги" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня 
швидкої медичної допомоги". 

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

реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Лікарня швидкої медичної 
допомоги" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня 
швидкої медичної допомоги" на розгляд сесії обласної ради. 

4. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Обласна дитяча лікарня" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласна дитяча лікарня". 

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

реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Обласна дитяча лікарня" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласна дитяча лікарня" на 
розгляд сесії обласної ради. 

5.  Слухали: інформацію про проект рішення сесії обласної ради "Про 
план роботи Чернівецької обласної ради на 2019 рік" 

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

Чернівецької обласної ради на 2019 рік" на розгляд сесії обласної ради. 
6. Слухали: інформацію про звернення Міністерства охорони здоров'я 

України щодо внесення на розгляд сесії обласної ради питання щодо надання 
згоди на прийняття з державної у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст області автомобілів швидкої допомоги за умови їх 
використання за призначенням і невідчуження у приватну власність. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1.  Звернення  Міністерства охорони здоров'я України взяти до відома. 
2. Погодити прийняття з державної власності у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст області автомобілів швидкої 
медичної допомоги. 

7. Слухали: інформацію про звернення Кіцманської районної 
державної адміністрації щодо вирішення питання виділення коштів для 
заміни трьох ліфтів (два лікарняні та один пасажирський) у сумі 2987,857 
тис. грн. у головному корпусі КУ "Кіцманська центральна районна лікарня" 



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

щодо виділення коштів для заміни трьох ліфтів у сумі 2987,857 тис грн. у 
головному корпусі КУ "Кіцманська центральна районна лікарня" та про 
результати розгляду інформувати обласну раду та ініціатора звернення. 

Результати голосування: "за" - 2, "проти" - не має, "утримались" - 1 
Рішення не прийнято. 
8. Слухали: інформацію про звернення КМУ "Чернівецька обласна 

психіатрична лікарня" щодо сприяння у встановленні належної огорожі 
території лікарні та прискорення процедури здачі в оренду недобудованого 
корпусу "Н-2". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1.  Звернення  взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розглянути звернення, з залученням членів постійної комісії обласної ради, 
та внести відповідні пропозиції щодо виділення коштів на встановлення 
належної огорожі території лікарні. 

9. Слухали: інформацію Комітету Верховної Ради України з питань 
охорони здоров'я щодо утримання від скорочення кількості існуючих центрів 
та станцій переливання крові і відділень трансфузіології лікувальних закладів 
та передачі в оренду іншим суб'єктам господарювання займаних ними 
приміщень до завершення роботи з удосконалення законодавчої бази щодо 
створення ефективної та контрольованої централізованої структури системи 
крові. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Інформацію  Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров'я щодо утримання від скорочення кількості існуючих центрів та 
станцій переливання крові і відділень трансфузіології лікувальних закладів та 
передачі в оренду іншим суб'єктам господарювання займаних ними 
приміщень взяти до відома. 

10. Слухали: інформацію про звернення секретаря керівника ОКУ 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" Крижанівської К.Є. щодо організації 
загального діловодства в лікарні, посади діловода та медреєстратора. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації розглянути звернення секретаря керівника ОКУ "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" Крижанівської К.Є. щодо організації загального 
діловодства в лікарні, посади діловода та медреєстратора та про результати 
розгляду звернення інформувати ініціатора звернення та обласну раду. 

11.  Слухали: інформацію про звернення Єремійчук Галини 
Василівни, матері Лотонюка М.В., який працює електромонтером з 
експлуатації розподільних мереж Сторожинецької РЕМ та внаслідок 
нещасного випадку на виробництві був вражений електричним струмом та 



переніс клінічну смерть, щодо вирішення питання його подальшого 
лікування та обстеження у КМУ "Чернівецький обласний клінічний 
кардіологічний центр", в направленні до якого йому відмовлено в ОКУ 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня", в якій Лотонюк М.В. перебуває на 
лікуванні. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації розглянути звернення Єремійчук Галини Василівни, матері 
Лотонюка М.В., який працює електромонтером з експлуатації розподільних 
мереж Сторожинецької РЕМ та внаслідок нещасного випадку на виробництві 
був вражений електричним струмом та переніс клінічну смерть, щодо 
вирішення питання його подальшого лікування в повному обсязі та 
обстеження у КМУ "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний 
центр", в направленні до якого йому відмовлено в ОКУ "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня" та про результати розгляду звернення інформувати 
ініціатора звернення та обласну раду. 

12. Слухали: інформацію про резолюцію "круглого столу" Комітету 
з питань охорони здоров'я Верховної Ради України на тему "Про стан 
фінансового забезпечення потреб хворих на цукровий діабет у препаратах 
інсуліну у 2018 році" 

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

щодо додаткового фінансового забезпечення потреб хворих на цукровий 
діабет у препаратах інсуліну на поточний та 2019 рік та про результати 
інформувати 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 

 
 
    "20"  листопада 2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 1/39 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
перейменування комунальної установи 
"Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер" 
 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію про проект рішення обласної 
ради "Про перейменування комунальної установи "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер" 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 

перейменування комунальної установи "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер " на розгляд сесії обласної ради. 
 
              
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

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

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "20"  листопада 2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 2/39 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКУ 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" в 
обласне комунальне некомерційне  
підприємство "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" 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 

реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" на розгляд сесії обласної ради. 
              
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

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

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "20"  листопада 2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 3/39 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКУ 
"Лікарня швидкої медичної допомоги" в 
обласне комунальне некомерційне  
підприємство "Лікарня швидкої медичної  
допомоги"  
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Лікарня 
швидкої медичної допомоги" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Лікарня швидкої медичної допомоги" 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 

реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Лікарня швидкої медичної 
допомоги" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Лікарня 
швидкої медичної допомоги" на розгляд сесії обласної ради. 
              
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

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

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "20"  листопада 2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 4/39 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКУ 
"Обласна дитяча лікарня" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство 
"Обласна дитяча лікарня"  
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Обласна 
дитяча лікарня" в обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласна 
дитяча лікарня" 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 

реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Обласна дитяча лікарня" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласна дитяча лікарня" на 
розгляд сесії обласної ради. 
              
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

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

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "20"  листопада 2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 5/39 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
план роботи Чернівецької обласної ради  
на 2019 рік" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2019 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 план роботи 

Чернівецької обласної ради на 2019 рік" на розгляд сесії обласної ради. 
              
 
 
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

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

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "20"  листопада 2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 6/39 
 
Про звернення Міністерства охорони здоров'я України 
щодо надання згоди на прийняття з державної у спільну 
 власність територіальних громад автомобілів швидкої 
 допомоги 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши звернення Міністерства охорони здоров'я 
України щодо внесення на розгляд сесії обласної ради питання щодо надання 
згоди на прийняття з державної у спільну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст області автомобілів швидкої допомоги за умови їх 
використання за призначенням і невідчуження у приватну власність, постійна 
комісія,- 

  
В И Р І Ш И Л А: 

 
1.  Звернення  Міністерства охорони здоров'я України взяти до відома. 
2. Погодити прийняття з державної власності у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст області автомобілів швидкої 
медичної допомоги. 
              
  
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 



 
У К Р А Ї Н А  

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

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "20" листопада 2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 7/39 
 
 
Про звернення Кіцманської РДА 
щодо виділення коштів для заміни 
ліфтів районної лікарні 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про звернення Кіцманської 
районної державної адміністрації щодо вирішення питання виділення коштів 
для заміни трьох ліфтів у сумі 2987,857 тис грн. у головному корпусі КУ 
"Кіцманська центральна районна лікарня" постійна комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути питання 
щодо виділення коштів для заміни трьох ліфтів у сумі 2987,857 тис грн. у 
головному корпусі КУ "Кіцманська центральна районна лікарня" та про 
результати розгляду інформувати обласну раду та ініціатора звернення. 

Результати голосування: "за" - 2, "проти" - не має, "утримались" - 1 
Рішення не прийнято. 

 
              
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

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

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "20"  листопада 2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 8/39 
 
Про звернення КМУ "Чернівецька  
обласна психіатрична лікарня" 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши звернення КМУ "Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня" щодо сприяння у встановленні належної огорожі 
території лікарні та прискорення процедури здачі в оренду недобудованого 
корпусу "Н-2", постійна комісія,- 

  
В И Р І Ш И Л А: 

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

розглянути звернення, з залученням членів постійної комісії обласної ради, 
та внести відповідні пропозиції щодо виділення коштів на встановлення 
належної огорожі території лікарні. 
              
  
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 



 
У К Р А Ї Н А  

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

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "20"  листопада 2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 9/39 
 
Про інформацію Комітету Верховної Ради 
України з питань охорони здоров'я щодо 
створення ефективної централізованої 
структури системи крові 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію Комітету Верховної Ради 
України з питань охорони здоров'я щодо утримання від скорочення кількості 
існуючих центрів та станцій переливання крові і відділень трансфузіології 
лікувальних закладів та передачі в оренду іншим суб'єктам господарювання 
займаних ними приміщень до завершення роботи з удосконалення 
законодавчої бази щодо створення ефективної та контрольованої 
централізованої структури системи крові, постійна комісія,- 

  
В И Р І Ш И Л А: 

 
Інформацію  Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров'я щодо утримання від скорочення кількості існуючих центрів та 
станцій переливання крові і відділень трансфузіології лікувальних закладів та 
передачі в оренду іншим суб'єктам господарювання займаних ними 
приміщень взяти до відома. 
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

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

соціального захисту населення та підтримки учасників  
АТО і членів їх сімей 

 
 
    "20"  листопада 2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 11/39 
 
Про звернення Єремійчук Г.В. щодо 
лікування її сина, постраждалого на  
виробництві в результаті ураження 
струмом  
 

Розглянувши та обговоривши звернення Єремійчук Г.В., мешканки с. 
Глибочок Сторожинецького району щодо лікування її сина, постраждалого 
на виробництві в результаті ураження струмом постійна комісія,- 

  
В И Р І Ш И Л А: 

 
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації розглянути звернення Єремійчук Галини Василівни, матері 
Лотонюка М.В., який працює електромонтером з експлуатації розподільних 
мереж Сторожинецької РЕМ та внаслідок нещасного випадку на виробництві 
був вражений електричним струмом та переніс клінічну смерть, щодо 
вирішення питання його подальшого лікування в повному обсязі та 
обстеження у КМУ "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний 
центр", в направленні до якого йому відмовлено в ОКУ "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня" та про результати розгляду звернення інформувати 
ініціатора звернення 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 

 
 
    "20"  листопада 2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 12/39 
 
Про резолюцію "круглого столу" 
Комітету Верховної Ради України 
з питань охорони здоров'я на тему 
"Про стан фінансового забезпечення 
потреб хворих на цукровий діабет 
у препаратах інсуліну у 2018 році" 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши резолюцію "круглого столу" Комітету 
Верховної Ради України з питань охорони здоров'я на тему "Про стан 
фінансового забезпечення потреб хворих на цукровий діабет у препаратах 
інсуліну у 2018 році" постійна комісія,- 

  
В И Р І Ш И Л А: 

 
Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути питання 

щодо додаткового фінансового забезпечення потреб хворих на цукровий 
діабет у препаратах інсуліну на поточний та 2019 рік та про результати 
інформувати 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 

 
 
    "20"  листопада 2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 10/39 
 
Про звернення секретаря керівника 
ОКУ "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня" Крижанівської К.Є.  
 
 
 

Розглянувши та обговоривши звернення секретаря керівника ОКУ 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" Крижанівської К.Є. щодо організації 
загального діловодства в лікарні, посади діловода та медреєстратора постійна 
комісія,- 

  
В И Р І Ш И Л А: 

 
Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації розглянути звернення секретаря керівника ОКУ "Чернівецька 
обласна клінічна лікарня" Крижанівської К.Є. щодо організації загального 
діловодства в лікарні, посади діловода та медреєстратора та про результати 
розгляду звернення інформувати ініціатора звернення та обласну раду. 
  
 
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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