
 
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 
  

 
ПРОТОКОЛ № 43  

засідання постійної комісії   
" 28 "  травня  2019 року                                       м. Чернівці, 10.30 
 
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В., Болтунов А.В., 
Рошка А.І. 
  Запрошені: директор Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А., директор 
Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., директор 
Департаменту соціального захисту населення ОДА Савкін В.В., 
представники громадських організацій, Думанчук    

1. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2019 рік" 
Доповідач: директор Департаменту фінансів ОДА Дякова А.А. 

2. Про проект рішення обласної ради "Про хід виконання у 2018 
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. 

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

4. Про проект рішення обласної ради "Про хід виконання у 2018 році 
регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області на 2017-2021 роки" 
Доповідач: в.о. директора Чернівецького обласного центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді Д.Савич 

5. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКУ "Чернівецький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

6. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення Чернівецького обласного медичного діагностичного центру в 



обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
медичний діагностичний центр" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

7. Про депутатське звернення народного депутата України          
Бурбака М.Ю.  щодо розгляду можливості внесення відповідних змін до 
обласної комплексної програми "Турбота" на 2019-2021 роки в частині 
виділення видатків з обласного бюджету цільовим призначенням на 
оздоровлення пільгових категорій громадян, зокрема, ветеранів Афганістану, 
в обласному комунальному підприємстві "Бальнеологічних санаторій 
"Брусниця" 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА 
Савкін В.В. 

8. Про розгляд звернення Левицького О.М. до постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей та особисто до члена 
постійної комісії Пріску В.В. щодо виділення фінансування на капітальний 
ремонт фасадів споруди кожно-венерологічного диспансеру по вул. М. 
Лермонтова, 11. 
Доповідач: член постійної комісії обласної ради Пріску В.В. 

9. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів 
України "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я, які не 
підлягають реорганізації в казенні підприємства та/або комунальні 
некомерційні підприємства"  
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
 

1. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік" 
 Виступили: члени комісії 

Вирішили: 
1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 

    2. Внести проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2019 рік" на розгляд сесії обласної ради. 

2. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про хід 
виконання у 2018 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 та погодити. 

    2. Внести проект рішення обласної ради "Про хід виконання у 2018 році 
Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2019 роки" на 
розгляд сесії обласної ради. 

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

Виступили: члени комісії 



Вирішили: 
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про хід виконання у 2018 

році обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених 
верст населення "Турбота" на 2016-2018 роки"  на розгляд сесії обласної 
ради. 

4. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про хід 
виконання у 2018 році регіональної програми соціальної підтримки сімей, 
дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про хід виконання у 2018 

році регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області на 2017-2021 роки" на розгляд сесії обласної ради. 
 5. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф" 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили:  
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 

 2. Внести проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКУ "Чернівецький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф"   на розгляд сесії обласної ради. 
 6. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний медичний діагностичний центр" 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили:  
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 

 2. Внести проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення Чернівецького обласного медичного діагностичного центру в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
медичний діагностичний центр" . 

7. Слухали: інформацію про депутатське звернення народного 
депутата України          Бурбака М.Ю.  щодо розгляду можливості внесення 
відповідних змін до обласної комплексної програми "Турбота" на 2019-2021 
роки в частині виділення видатків з обласного бюджету цільовим 
призначенням на оздоровлення пільгових категорій громадян, зокрема, 
ветеранів Афганістану, в обласному комунальному підприємстві 
"Бальнеологічних санаторій "Брусниця" 

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 



Вирішили:  
1. Звернення взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації розглянути звернення народного депутата 
України Бурбака М.Ю.  щодо можливості внесення відповідних змін до 
обласної комплексної програми "Турбота" на 2019-2021 роки в частині 
виділення видатків з обласного бюджету цільовим призначенням на 
оздоровлення пільгових категорій громадян, зокрема, ветеранів Афганістану, 
в обласному комунальному підприємстві "Бальнеологічних санаторій 
"Брусниця" 

8. Слухали: інформацію про звернення Левицького О.М. до постійної 
комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей та особисто до члена 
постійної комісії Пріску В.В. щодо виділення фінансування на капітальний 
ремонт фасадів споруди кожно-венерологічного диспансеру по вул. М. 
Лермонтова, 11. 

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

розглянути звернення Левицького О.М. щодо виділення фінансування на 
капітальний ремонт фасадів споруди кожно-венерологічного диспансеру по 
вул. М. Лермонтова, 11. 

9. Слухали: інформацію про погодження проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку закладів охорони 
здоров'я, які не підлягають реорганізації в казенні підприємства та/або 
комунальні некомерційні підприємства"  

Виступили: члени комісії, Андрієць О.А. 
Вирішили:  

Погодити проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про 
затвердження переліку закладів охорони здоров'я, які не підлягають 
реорганізації в казенні підприємства та/або комунальні некомерційні 
підприємства" в Чернівецькій області. 

 
 
 
 

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 

 
 
    28 травня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 1/ 43 
 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік 
 

 
Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 

обласної ради  "Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік" 
постійна комісія,- 

  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

 1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
    2.  Внести проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 

обласного бюджету 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 

 
 
    28  травня 2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 2/ 43 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
хід виконання у 2018 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 2018 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 та погодити. 

    2. Внести проект рішення обласної ради "Про хід виконання у 2018 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 

 
 
    28  травня  2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 3/ 43 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
хід виконання у 2018 році обласної  
комплексної програми соціальної  
підтримки малозабезпечених верст  
населення "Турбота" на 2016-2018 роки" 
 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію про проект рішення обласної 
ради "Про хід виконання у 2018 році обласної комплексної програми 
соціальної підтримки малозабезпечених верст населення "Турбота" на 2016-
2018 роки" постійна комісія,- 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про хід виконання у 2018 

році обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених 
верст 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 

 
 
    28 травня  2019 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  №  4/43 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
хід виконання у 2018 році регіональної  
програми соціальної підтримки сімей,  
дітей та молоді в Чернівецькій області  
на 2017-2021 роки" 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про хід виконання у 2018 році регіональної програми 
соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-
2021 роки" постійна комісія,- 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про хід виконання у 2018 

році регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області на 2017-2021 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 

 
 
    28 травня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 5/43 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКУ 
 "Чернівецький обласний центр екстреної 
 медичної допомоги та медицини катастроф" 
 в обласне комунальне некомерційне  
підприємство "Чернівецький обласний центр 
 екстреної медичної допомоги та медицини 
 катастроф" 
 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" постійна 
комісія,- 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
 2. Внести проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКУ "Чернівецький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф"   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 

 
 
    28 травня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 6/43 
 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення  
Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький 
обласний медичний діагностичний центр" 
 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення Чернівецького 
обласного медичного діагностичного центру в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний медичний 
діагностичний центр" постійна комісія,- 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
 2. Внести проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення Чернівецького обласного медичного діагностичного центру в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
медичний діагностичний центр"   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 

 
 
    28 травня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 7/43 
 
Про звернення народного депутата 
України Бурбака М.Ю. 
 
 

Розглянувши та обговоривши депутатське звернення народного 
депутата України Бурбака М.Ю. щодо розгляду можливості внесення 
відповідних змін до обласної комплексної програми "Турбота" на 2019-2021 
роки в частині виділення видатків з обласного бюджету цільовим 
призначенням на оздоровлення пільгових категорій громадян, зокрема, 
ветеранів Афганістану, в обласному комунальному підприємстві 
"Бальнеологічних санаторій "Брусниця" постійна комісія,- 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації розглянути звернення народного депутата 
України Бурбака М.Ю.  щодо можливості внесення відповідних змін до 
обласної комплексної програми "Турбота" на 2019-2021 роки в частині 
виділення видатків з обласного бюджету цільовим призначенням на 
оздоровлення пільгових категорій громадян, зокрема, ветеранів Афганістану, 
в обласному комунальному підприємстві "Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця" та про результати розгляду інформувати громадську приймальню 
в м. Чернівці народного депутата України Бурбака М.Ю., громадську 
організацію 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 

 
 
    28 травня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 8/43 
 
Про звернення Левицького О.М. 
 
 

Розглянувши та обговоривши звернення Левицького О.М. до постійної 
комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей та особисто до члена 
постійної комісії Пріску В.В. щодо виділення фінансування на капітальний 
ремонт фасадів споруди кожно-венерологічного диспансеру по вул. М. 
Лермонтова, 11 постійна комісія,- 

 
В И Р І Ш И Л А: 

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

розглянути звернення Левицького О.М. щодо виділення фінансування на 
капітальний ремонт фасадів споруди кожно-венерологічного диспансеру по 
вул. М. Лермонтова, 11. 

 
 

             
  
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 

 
 
    28 травня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 9/43 
 
Про проект розпорядження Кабінету Міністрів 
України "Про затвердження переліку закладів 
охорони здоров'я, які не підлягають реорганізації 
в казенні підприємства та/або комунальні  
некомерційні підприємства" 
 
 

Розглянувши та обговоривши проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я, які 
не підлягають реорганізації в казенні підприємства та/або комунальні 
некомерційні підприємства" в Чернівецькій області, а саме КМУ "Обласне 
бюро судово-медичної експертизи" та ОКМУ "Центр медико-соціальної 
експертизи" постійна комісія,- 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Погодити проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження переліку закладів охорони здоров'я, які не підлягають 
реорганізації в казенні підприємства та/або комунальні некомерційні 
підприємства" в Чернівецькій області. 

 
 

             
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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