
 
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 
  

 
  "22"  травня 2018 року                                                      м. Чернівці, 15.00 

ПРОТОКОЛ № 35  
засідання постійної комісії                                                                                      

Присутні: Малишевський І.О., Пріску В.В., Кобевко О.П., Болтунов О.В.   
 Запрошені: заступник директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації Чобан Ю.І., директор Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації Савкін В. В., директор 
Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., представники 
громадських організацій, Думанчук   
  

1. Про проект рішення сесії обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2018 рік" 
Доповідач: директор Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А. 

2. Про проект рішення сесії обласної ради "Про затвердження 
Регіональної програми профілактики, діагностики та лікування вірусного 
гепатиту В,С у 2018-2020 роках". 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

3. Про проект рішення сесії обласної ради "Про хід виконання у 2017 
році 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. 

4. Про проект рішення обласної ради "Про хід виконання у 2017 році 
обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених 
верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки" 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА        
Савкін В.В. 

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

6. Про звернення депутатського корпусу Сторожинецької районної 
ради щодо ситуації, яка склалась у сфері охорони здоров'я з надання послуг 
первинного рівня населенню утворених ОТГ на території району, 
забезпечення окремих груп населення безплатними медикаментами 



(онкохворі, АТО, інваліди дитинства, та ін.) та збільшення обсягу медичної 
субвенції для Сторожинецького району на 2018 рік.  
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

7. Про звернення Вікнянської об'єднаної територіальної громади 
Заставнівського району щодо внесення зміни до плану заходів з реалізації у 
2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 
року, а саме: проекту облаштування приміщення недобудованого корпусу 
колишньої дільничої лікарні у с. Вікно Заставнівського району, готовність 
якого складає 82%, для розміщення Вікнянської сільської амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини, пункту екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф. 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
 8. Про звернення заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів міської ради О. Паскаря щодо розгляду питання з 
визнання осіб, жителів Чернівецької області, учасниками Революції Гідності 
18-20 лютого 2014 року з врахуванням вже прийнятих рішень Чернівецької 
обласної ради від 01.12.2016р. № 219-9/16 та розпорядження Чернівецької 
облдержадміністрації від 13.12.2016р. № 872-р. 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА        
Савкін В.В. 

9. Про інформацію Департаменту соціального захисту населення щодо 
плану заходів з оптимізації мережі бюджетних установ, що фінансуються з 
обласного бюджету, які плануються розпочати у 2018 році. 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА        
Савкін В.В. 

10. Про рішення 12 сесії Чернігівської обласної ради 7 скликання від 
28.03.2018р. № 96-12/VІІ "Про звернення депутатів Чернігівської обласної 
ради до Верховної Ради України, обласних рад щодо фармацевтичного 
самоврядування в Україні" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., 
голова постійної комісії обласної ради І. Малишевський 

11. Про звернення громадської організації "Поранені під час Революції 
Гідності" до Адміністрації Президента України щодо першочергового 
забезпечення житловою площею постраждалого учасника Революції Гідності 
Дребита В.Ю. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.А. 

12.Про розгляд Дорожньої карти щодо упорядкування мережі 
бюджетних установ галузі охорони здоров'я, згідно Протоколу №2 від 
26.03.2018р. засідання Робочої групи з питань оптимізації мережі бюджетних 
установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

13. Щодо звернення обласної організації ветеранів України щодо 
організації літнього відпочинку ветеранського активу області у 2018 році. 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА        
Савкін В.В. 

14. Про звернення Великокучурівської сільської ради Сторожинецького 
району щодо сприяння у виділенні коштів для забезпечення необхідними 



лікарськими засобами осіб, яким проведено трансплантацію органів, а саме 
громадянину Цікалу С.А., якому додаткова потреба у коштах складає 205,9 
тис. грн. 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

15. (Одноголосно внесено на розгляд комісії з голосу) Про проект 
рішення сесії обласної ради "Про перейменування комунальної медичної 
установи "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

 
1. Слухали: інформацію про проект рішення сесії обласної ради "Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2018 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 2018 рік" на розгляд сесії обласної ради. 
2. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 

затвердження Регіональної програми профілактики, діагностики та лікування 
вірусного гепатиту В,С у 2018-2020 роках". 

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

затвердження Регіональної програми профілактики, діагностики та лікування 
вірусного гепатиту В,С у 2018-2020 роках"  на розгляд сесії обласної ради. 

3.  Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про хід 
виконання у 2017 році 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. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про хід 

виконання у 2017 році Комплексної програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх 
сімей на 2017-2019 роки"  на розгляд сесії обласної ради. 

4. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про хід 
виконання у 2017 році обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки" 

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

виконання у 2017 році обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки"  на 
розгляд сесії обласної ради. 



5. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до обласної програми соціальної підтримки малозабезпечених 
верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки" 

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

змін до обласної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення "Турбота" на 2016-2018 роки" на розгляд сесії обласної ради. 

6. Слухали: інформацію про звернення депутатського корпусу 
Сторожинецької районної ради щодо ситуації, яка склалась у сфері охорони 
здоров'я з надання послуг первинного рівня населенню утворених ОТГ на 
території району, забезпечення окремих груп населення безплатними 
медикаментами (онкохворі, АТО, інваліди дитинства, та ін.) та збільшення 
обсягу медичної субвенції для Сторожинецького району на 2018 рік.  

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А 
Ставилось на голосування питання щодо ситуації, яка склалась у сфері 

охорони здоров'я з надання послуг первинного рівня населенню утворених 
ОТГ на території району, забезпечення окремих груп населення безплатними 
медикаментами (онкохворі, АТО, інваліди дитинства, та ін.) та збільшення 
обсягу медичної субвенції для Сторожинецького району на 2018 рік. 

Результати голосування: за - 2 (Малишевський І.О., Кобевко О.П.), 
утримались - 2 (Пріску В.В., Болтунов О.В.), проти - не має. 

Вирішили:  Рішення не прийнято. 
7. Слухали: інформацію про звернення Вікнянської об'єднаної 

територіальної громади Заставнівського району щодо внесення зміни до 
плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року, а саме: проекту облаштування приміщення 
недобудованого корпусу колишньої дільничної лікарні у с. Вікно 
Заставнівського району, готовність якого складає 82%, для розміщення 
Вікнянської сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 
пункту екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 

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

та управлінню капітального будівництва облдержадміністрації розглянути 
звернення Вікнянської об'єднаної територіальної громади Заставнівського 
району щодо внесення зміни до плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках 
Стратегії розвитку Черніввецької області на період до 2020 року, а саме: 
проекту облаштування приміщення недобудованого корпусу колишньої 
дільничної лікарні у с. Вікно Заставнівського району, готовність якого 
складає 82%, для розміщення Вікнянської сільської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини, пункту екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф та про результати розгляду інформувати обласну раду 
та ініціатора звернення. 

8. Слухали: інформацію про звернення заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради О. Паскаря щодо розгляду 



питання з визнання осіб, жителів Чернівецької області, учасниками 
Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року з врахуванням вже прийнятих 
рішень Чернівецької обласної ради від 01.12.2016р. № 219-9/16 та 
розпорядження Чернівецької облдержадміністрації від 13.12.2016р. № 872-р. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили 
Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації розглянути звернення заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради О. Паскаря щодо розгляду 
питання з визнання осіб, жителів Чернівецької області, учасниками 
Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року з врахуванням уже прийнятих 
рішень Чернівецької обласної ради від 01.12.2016р. № 219-9/16 та 
розпорядження Чернівецької облдержадміністрації від 13.12.2016р. № 872-р 
та про результати розгляду інформувати обласну раду та ініціатора 
звернення. 
 9. Слухали: інформацію Департаменту соціального захисту 
населення щодо плану заходів з оптимізації мережі бюджетних установ, що 
фінансуються з обласного бюджету, які плануються розпочати у 2018 році. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили 
Знято з розгляду у зв'язку із відкликанням Департаментом соціального 

захисту населення плану заходів з оптимізації мережі бюджетних установ. 
10. Слухали: інформацію про рішення 12 сесії Чернігівської обласної 

ради 7 скликання від 28.03.2018р. № 96-12/VІІ "Про звернення депутатів 
Чернігівської обласної ради до Верховної Ради України, обласних рад щодо 
фармацевтичного самоврядування в Україні" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили 
Звернення депутатів Чернігівської обласної ради до Верховної Ради 

України, обласних рад щодо фармацевтичного самоврядування в Україні 
взяти до відома. 

11. Слухали: інформацію про звернення громадської організації 
"Поранені під час Революції Гідності" до Адміністрації Президента України 
щодо першочергового забезпечення житловою площею постраждалого 
учасника Революції Гідності Дребита В.Ю. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили 
Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути звернення 

громадської організації "Поранені  під час Революції Гідності" до 
Адміністрації Президента України щодо першочергового забезпечення 
житловою площею постраждалого учасника Революції Гідності Дребита В.Ю 

12. Слухали: інформацію про розгляд Дорожньої карти щодо 
упорядкування мережі бюджетних установ галузі охорони здоров'я, згідно 
Протоколу №2 від 26.03.2018р. засідання Робочої групи з питань оптимізації 
мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих 
бюджетів. 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 



Ставилось на голосування питання про розгляд Дорожньої карти щодо 
упорядкування мережі бюджетних установ галузі охорони здоров'я, згідно 
Протоколу №2 від 26.03.2018р. засідання Робочої групи з питань оптимізації 
мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих 
бюджетів. 

Результати голосування: за - 1 (Малишевський І.О.) утримались - 3 
(Кобевко О.П., Пріску В.В., Болтунов О.В.), проти - не має. 

Вирішили:  Рішення не прийнято. 
13. Слухали: інформацію щодо звернення обласної організації 

ветеранів України щодо організації літнього відпочинку ветеранського 
активу області у 2018 році. 

Виступили: члени комісії, Савкін В.В.  
Ставилось на голосування питання про звернення обласної організації 

ветеранів України щодо організації літнього відпочинку ветеранського 
активу області у 2018 році. 

Результати голосування: за - 2 (Малишевський І.О., Кобевко О.П.) 
утримались - 2 ( Пріску В.В., Болтунов О.В.), проти - не має. 

Вирішили:  Рішення не прийнято. 
14. Слухали: Інформацію про звернення Великокучурівської сільської 

ради Сторожинецького району щодо сприяння у виділенні коштів для 
забезпечення необхідними лікарськими засобами осіб, яким проведено 
трансплантацію органів, а саме громадянину Цікалу С.А., додаткова потреба 
у коштах для лікування якого складає 205,9 тис. грн. 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Ставилось на голосування питання щодо сприяння у виділенні коштів 

для забезпечення необхідними лікарськими засобами осіб, яким проведено 
трансплантацію органів, а саме громадянину Цікалу С.А., додаткова потреба 
у коштах для лікування якого складає 205,9 тис. грн. 

Результати голосування: за - 2 (Малишевський І.О., Пріску В.В.) 
утримались - 2 (Болтунов О.В, Кобевко О.П.) проти - не має. 

Вирішили:  Рішення не прийнято. 
15. Слухали:  інформацію про проект рішення сесії обласної ради "Про 

перейменування комунальної медичної установи "Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний диспансер". 

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

перейменування комунальної медичної установи "Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний 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 

 
 
    "___"  травня  2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 1/35 
 
 
 
Про проект рішення обласної ради 
"Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 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 2018 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 

 
 
    "___"  травня  2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 2/35 
 
Про проект рішення обласної ради 
"Про затвердження Регіональної 
програми профілактики, діагностики 
та лікування вірусного гепатиту В, С 
у 2018-2020 роках" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про затвердження Регіональної програми профілактики, 
діагностики та лікування вірусного гепатиту В, С у 2018-2020 роках" 
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 профілактики, діагностики та лікування 
вірусного гепатиту В, С у 2018-2020 роках" " 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 

 
 
    "___"  травня 2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 3/35 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
хід виконання у 2017 році Комплексної 
програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (учасників 
бойових дій) та членів їх сімей на 2017- 
2019 роки" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про хід виконання у 2017 році 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. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про хід 

виконання у 2017 році Комплексної програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх 
сімей на 2017- 2019 роки " 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 

 
 
    "___"  травня 2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 4/35 
 
Про проект рішення обласної ради "Про хід 
виконання у 2017 році обласної комплексної 
програми соціальної підтримки малозабез- 
печених верств населення "Турбота" на  
2016 - 2018 роки" 
 
 
Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення обласної ради 
"Про хід виконання у 2017 році обласної комплексної програми соціальної 
підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016 - 2018 
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 хід 

виконання у 2017 році обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016 - 2018 роки" 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 

 
 
    "___"  травня 2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 5/35 
 
Про проект рішення обласної ради "Про внесення 
змін до обласної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" 
 на 2016-2018 роки" 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про внесення змін до обласної програми соціальної 
підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота"  на 2016-2018 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 внесення 

змін до обласної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення "Турбота"  на 2016-2018 роки" на розгляд сесії обласної ради. 
              
  
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 



                                                                                                             Витяг з протоколу 
 

 
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 

 
 
    " 22 "  травня 2018 р.                      м. Чернівці, 15.00  
                                             ПРОТОКОЛ № 35  
                                          засідання постійної комісії 
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В., Болтунов О.В.      
Запрошені: заступник директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації Чобан Ю.І., директор Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації Савкін В. В., директор 
Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., представники 
громадських організацій, Думанчук   

6. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради з 
питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення, та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. про розгляд звернення 
депутатського корпусу Сторожинецької районної ради щодо ситуації, яка 
склалась у сфері охорони здоров'я з надання послуг первинного рівня 
населенню утворених ОТГ на території району, забезпечення окремих груп 
населення безплатними медикаментами (онкохворі, АТО, інваліди дитинства, 
та ін.) та збільшення обсягу медичної субвенції для Сторожинецького району 
на 2018 рік 

Виступили: Андрієць О.А., члени постійної комісії  
Ставилось на голосування питання про розгляд звернення 

депутатського корпусу Сторожинецької районної ради щодо ситуації, яка 
склалась у сфері охорони здоров'я з надання послуг первинного рівня 
населенню утворених ОТГ на території району, забезпечення окремих груп 
населення безплатними медикаментами (онкохворі, АТО, інваліди дитинства, 
та ін.) та збільшення обсягу медичної субвенції для Сторожинецького району 
на 2018 рік 

Результати голосування:  за - 2, утримались - 2 (Пріску В.В.,     
Болтунов О.В.), проти - не має. 
 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 

 
 
    " ___ "  травня 2018 р.                      м. Чернівці   
                                                      

В И С Н О В О К  № 7/35 
 
Про звернення Вікнянської ОТГ Заставнівського 
району щодо внесення зміни до плану заходів з 
реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 
Чернівецької області 
 

Розглянувши та обговоривши звернення Вікнянської об'єднаної 
територіальної громади Заставнівського району щодо внесення зміни до 
плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року, а саме: проекту облаштування приміщення 
недобудованого корпусу колишньої дільничної лікарні у с. Вікно 
Заставнівського району, готовність якого складає 82%, для розміщення 
Вікнянської сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 
пункту екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постійна 
комісія,- 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
та управлінню капітального будівництва облдержадміністрації розглянути 
звернення Вікнянської об'єднаної територіальної громади Заставнівського 
району щодо внесення зміни до плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках 
Стратегії розвитку Черніввецької області на період до 2020 року, а саме: 
проекту облаштування приміщення недобудованого корпусу колишньої 
дільничної лікарні у с. Вікно Заставнівського району, готовність якого 
складає 82%, для розміщення Вікнянської сільської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини, пункту екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф та про результати розгляду інформувати обласну раду 
та ініціатора звернення. 

 
  
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 

 
 
    "___ "  травня  2018 р.                      м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 8/35 
 
Про звернення заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів  
міської ради О. Паскаря щодо розгляду 
питання з визнання осіб, жителів Чернівецької 
області, учасниками Революції Гідності 
18-20 лютого 2014 року з врахуванням уже 
прийнятих рішень обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши, звернення заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради О. Паскаря щодо розгляду 
питання з визнання осіб, жителів Чернівецької області, учасниками 
Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року з врахуванням уже прийнятих 
рішень Чернівецької обласної ради від 01.12.2016р. № 219-9/16 та 
розпорядження Чернівецької облдержадміністрації від 13.12.2016р. № 872-р, 
постійна комісія,- 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації розглянути звернення заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради О. Паскаря щодо розгляду 
питання з визнання осіб, жителів Чернівецької області, учасниками 
Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року з врахуванням уже прийнятих 
рішень Чернівецької обласної ради від 01.12.2016р. № 219-9/16 та 
розпорядження Чернівецької облдержадміністрації від 13.12.2016р. № 872-р 
та про результати розгляду інформувати обласну раду та ініціатора 
звернення. 
 
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 

 
 
    " __ "  травня  2018 р.                      м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 9/35 
 
Про інформацію щодо плану заходів 
з оптимізації мережі бюджетних установ, 
що фінансуються з обласного бюджету 
 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації про відкликання питання щодо 
плану заходів з оптимізації мережі бюджетних установ, що фінансуються з 
обласного бюджету, які планується розпочати у 2018 році, постійна комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Питання щодо плану заходів з оптимізації мережі бюджетних установ, 
що фінансуються з обласного бюджету, які планується розпочати у 2018 році 
зняти з розгляду. 
 
 
             
  
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 

 
 
    " ___ "  травня  2018 р.                      м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  №  10/35 
 
Про звернення депутатів Чернігівської 
обласної ради до Верховної Ради України,  
обласних рад щодо фармацевтичного 
самоврядування в Україні 
 
 

Розглянувши та обговоривши рішення 12 сесії Чернігівської обласної 
ради 7 скликання від 28.03.2018р. № 96-12/VІІ "Про звернення депутатів 
Чернігівської обласної ради до Верховної Ради України, обласних рад щодо 
фармацевтичного самоврядування в Україні", постійна комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Звернення депутатів Чернігівської обласної ради до Верховної Ради 
України, обласних рад щодо фармацевтичного самоврядування в Україні 
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 

 
 
    " ___"  травня  2018 р.                      м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  №  11/35 
 
Про звернення громадської організації "Поранені 
 під час Революції Гідності" до Адміністрації 
Президента України щодо першочергового 
забезпечення житловою площею постраждалого 
учасника Революції Гідності Дребита В.Ю. 
 
 

Розглянувши та обговоривши звернення громадської організації 
"Поранені  під час Революції Гідності" до Адміністрації Президента України 
щодо першочергового забезпечення житловою площею постраждалого 
учасника Революції Гідності Дребита В.Ю., постійна комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути звернення 
громадської організації "Поранені  під час Революції Гідності" до 
Адміністрації Президента України щодо першочергового забезпечення 
житловою площею постраждалого учасника Революції Гідності Дребита В.Ю 
              
 
 
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 



                                                                                                     Витяг з протоколу         

 
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 

 
 
    " 22 "  травня  2018 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 

ПРОТОКОЛ № 35 
засідання постійної комісії 

 
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В., Болтунов О.В.      
Запрошені: заступник директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації Чобан Ю.І., директор Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації Савкін В. В., директор 
Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., представники 
громадських організацій, Думанчук   
 

12. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації Андрієць О.А. про Дорожню карту щодо 
упорядкування мережі бюджетних установ галузі охорони здоров'я, згідно 
Протоколу №2 від 26.03.2018р. засідання Робочої групи з питань оптимізації 
мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих 
бюджетів 

Виступили: члени постійної комісії  
Ставилось на голосування питання про підтримку запропонованої 

Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації Дорожньої карти 
щодо упорядкування мережі бюджетних установ галузі охорони здоров'я, 
згідно Протоколу №2 від 26.03.2018р. засідання Робочої групи з питань 
оптимізації мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів 
місцевих бюджетів 

Результати голосування:  за - 1, утримались - 3 (Пріску В.В.,     
Болтунов О.В., Кобевко О.П.), проти - не має. 
 Рішення   не прийнято. 
                                 
      
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 



                                                                                                             Витяг з протоколу 

 
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 

 
 
    " 22 "  травня  2018 р.                      м. Чернівці, 15.00   
 
                                            ПРОТОКОЛ № 35 
                                         засідання постійної комісії 

 
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В., Болтунов О.В.      
Запрошені: заступник директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації Чобан Ю.І., директор Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації Савкін В. В., директор 
Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., представники 
громадських організацій, Думанчук   
 

13. Слухали: інформацію директора Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації Савкіна В.В. про звернення обласної 
організації ветеранів України щодо організації літнього відпочинку 
ветеранського активу області у 2018р. 

Виступили: члени постійної комісії  
Ставилось на голосування питання про підтримку звернення обласної 

організації ветеранів України щодо організації літнього відпочинку 
ветеранського активу області у 2018р. 

 
Результати голосування:  за - 2, утримались - 2 (Пріску В.В.,     

Болтунов О.В.),  проти - не має. 
 Рішення   не прийнято. 
                                                         
 
            
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 
 
 
 



                                                                                                              Витяг з протоколу 

 
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 

 
 
    " 22 "  травня  2018 р.                      м. Чернівці, 15.00   
                                            ПРОТОКОЛ № 35 
                                         засідання постійної комісії 

 
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В., Болтунов О.В.      
Запрошені: заступник директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації Чобан Ю.І., директор Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації Савкін В. В., директор 
Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., представники 
громадських організацій, Думанчук   
 

14. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації Андрієць О.А. про звернення Великокучурівської 
сільської ради Сторожинецького району щодо сприяння у виділенні коштів 
для забезпечення необхідними лікарськими засобами осіб, яким проведено 
трансплантацію органів, а саме громадянину Цікалу С.А., додаткова потреба 
у коштах для лікування якого складає 205,9 тис. грн 

Виступили: члени постійної комісії  
Ставилось на голосування питання про підтримку звернення 

Великокучурівської сільської ради Сторожинецького району щодо сприяння 
у виділенні коштів для забезпечення необхідними лікарськими засобами осіб, 
яким проведено трансплантацію органів, а саме громадянину Цікалу С.А., 
додаткова потреба у коштах для лікування якого складає 205,9 тис. грн 

 
Результати голосування:  за - 2, утримались - 2 (Кобевко О.П.,     

Болтунов О.В.),  проти - не має. 
 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 

 
 
    "22"  травня  2018 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 15/35 
 
Про проект рішення обласної ради 
"Про перейменування комунальної  
медичної установи "Чернівецький 
обласний клінічний кардіологічний 
диспансер" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про перейменування комунальної медичної установи 
"Чернівецький обласний клінічний кардіологічний 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 медичної установи "Чернівецький обласний 
клінічний кардіологічний диспансер" на розгляд сесії обласної ради. 
              
  
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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