
 
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 № 45  
засідання постійної комісії   

"12"  вересня 2019 року                                       м. Чернівці, 10.00 
Присутні:  Малишевський І.О., Рошка А.І., Кобевко О.П., Пріску В.В. 
  Запрошені: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., 
представники громадських організацій, Думанчук    

1. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКУ "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з 
органічними ураженнями нервової системи" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Буковинський центр відновного лікування та 
комплексної реабілітації дітей". 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

2. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КУ "Чернівецький обласний центр служби крові" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний центр 
служби крові" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

3. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни". 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

4. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний стоматологічний центр". 

5. Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Обласний спеціалізований будинок дитини" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Обласний спеціалізований будинок 
дитини". 
 Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 

6. Про звернення депутатів Житомирської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Національної 
служби охорони здоров'я України щодо якості та доступності первинної 
медичної допомоги для сільського населення, прийняте на 25-й сесії обласної 
ради 7 скликання 01.08.2019р. 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
 7. Про внесення змін та доповнень до рішення 32-ї сесії обласної ради 
7-го скликання від 07.08.2019 № 117-32/19 "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" в 



обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер". 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
 

 1. Слухали:  інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Обласний центр медико-
соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Буковинський центр 
відновного лікування та комплексної реабілітації дітей". 
 Виступили: члени комісії 

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

          2. Внести проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення ОКУ "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з 
органічними ураженнями нервової системи" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Буковинський центр відновного лікування та 
комплексної реабілітації дітей" на розгляд сесії обласної ради. 

2. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення КУ "Чернівецький обласний центр 
служби крові" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний центр служби крові". 
 Виступили: члени комісії 

     Вирішили: 
1.   Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 

перетворення КУ "Чернівецький обласний центр служби крові" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний центр 
служби крові" на розгляд сесії обласної ради. 

3. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради  "Про 
реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома та погодити. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 

перетворення ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни". 
 4. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Обласний спеціалізований 
будинок дитини" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Обласний спеціалізований будинок дитини". 

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

 2. Внести проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Обласний спеціалізований будинок дитини" в обласне 



комунальне некомерційне підприємство "Обласний спеціалізований будинок 
дитини" на розгляд сесії обласної ради. 

5. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
реорганізацію шляхом перетворення КУ "Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна поліклініка" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний стоматологічний 
центр". 

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

 2. Внести проект рішення обласної ради "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка" на розгляд сесії обласної ради. 

6. Про звернення депутатів Житомирської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Національної 
служби охорони здоров'я України щодо якості та доступності первинної 
медичної допомоги для сільського населення, прийняте на 25-й сесії обласної 
ради 7 скликання 01.08.2019р. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 
7.  Про внесення змін та доповнень до рішення 32-ї сесії обласної ради 

7-го скликання від 07.08.2019 № 117-32/19 "Про реорганізацію шляхом 
перетворення КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1.   Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань 

приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області від 09.09.2019р. "Про внесення змін та 
доповнень до попередніх рішень обласної ради щодо реорганізації 
комунальних медичних установ". 
  2.  Пункт 1 проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер" доповнити наступним змістом: після слів 
КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" доповнити 
словами ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора", обласний протитуберкульозний санаторій "Красноїльськ", КМУ 
""Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз". 

Результати голосування: "за" - 2, "утримались" - 2, "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 

 
 
    "12" вересня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 1/45 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
 реорганізацію шляхом перетворення ОКУ 
 "Обласний центр медико-соціальної  
реабілітації дітей з органічними  
ураженнями нервової системи" 
 
 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Обласний 
центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями 
нервової системи" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Буковинський центр відновного лікування та комплексної реабілітації дітей"   
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 "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з 
органічними ураженнями нервової системи" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Буковинський центр відновного лікування та 
комплексної реабілітації дітей" 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 

 
 
    "12" вересня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 2/45 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
 реорганізацію шляхом перетворення КУ 
 "Чернівецький обласний центр служби крові"  
 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення КУ "Чернівецький 
обласний центр служби крові" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний центр служби крові" 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 КУ "Чернівецький обласний центр служби крові" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний центр 
служби крові" 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 

 
 
    "12" вересня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 3/45 
 

Про проект рішення обласної ради "Про 
 реорганізацію шляхом перетворення 
 ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь 
 ветеранів війни"  

 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення ОКУ "Чернівецький 
обласний госпіталь ветеранів війни" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" 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 госпіталь ветеранів війни" в 
обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни" 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 

 
 
    "12" вересня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 4/45 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
 реорганізацію шляхом перетворення КМУ 
 "Обласний спеціалізований будинок дитини"  

 
 
 
 
 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Обласний 
спеціалізований будинок дитини" в обласне комунальне некомерційне 
підприємство "Обласний спеціалізований будинок дитини" 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 КМУ "Обласний спеціалізований будинок дитини" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Обласний спеціалізований будинок 
дитини"  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 

 
 
    "12" вересня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 5/45 
 
Про проект рішення обласної ради "Про реорганізацію 
 шляхом перетворення КУ "Чернівецька обласна 
 консультативна стоматологічна поліклініка" в  
обласне комунальне некомерційне підприємство 
 "Чернівецький обласний стоматологічний центр". 
 
 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради  "Про реорганізацію  шляхом перетворення КУ "Чернівецька 
обласна  консультативна стоматологічна поліклініка" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Чернівецький обласний стоматологічний 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 КУ "Чернівецька обласна  консультативна стоматологічна 
поліклініка" в обласне комунальне некомерційне підприємство 
"Чернівецький обласний стоматологічний 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 

 
 
    "12" вересня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 6/45 
 
Про звернення депутатів Житомирської обласної ради 
до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони 
здоров'я України, Національної служби охорони  
здоров'я України 
 
 
 Розглянувши та обговоривши, інформацію про звернення депутатів 
Житомирської обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства 
охорони здоров'я України, Національної служби охорони здоров'я України 
щодо якості та доступності первинної медичної допомоги для сільського 
населення, прийняте на 25-й сесії обласної ради 7 скликання 01.08.2019р. 
постійна комісія,- 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Звернення депутатів Житомирської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Національної 
служби охорони здоров'я України щодо якості та доступності первинної 
медичної допомоги для сільського населення 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 

 
 
    "12" вересня 2019 р.                                 м. Чернівці                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 7/45 
Про внесення змін та доповнень до рішення 
32-ї сесії обласної ради 7-го скликання від 
07.08.2019 № 117-32/19 "Про реорганізацію  
шляхом перетворення КМУ "Обласний клінічний  
протитуберкульозний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Обласний 
клінічний протитуберкульозний диспансер" 
 Розглянувши та обговоривши інформацію "Про внесення змін та 
доповнень до рішення 32-ї сесії обласної ради 7-го скликання від 07.08.2019 
№ 117-32/19 "Про реорганізацію шляхом перетворення КМУ "Обласний 
клінічний протитуберкульозний диспансер" в обласне комунальне 
некомерційне підприємство "Обласний клінічний протитуберкульозний 
диспансер" постійна комісія,- 

В И Р І Ш И Л А: 
1.   Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань 

приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області від 09.09.2019р. "Про внесення змін та 
доповнень до попередніх рішень обласної ради щодо реорганізації 
комунальних медичних установ". 
  2.  Пункт 1 проекту рішення "Про реорганізацію шляхом перетворення 
КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" в обласне 
комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер" доповнити наступним змістом: після слів 
КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" доповнити 
словами ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора", обласний протитуберкульозний санаторій "Красноїльськ", КМУ 
""Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз". 

Результати голосування: "за" - 2, "утримались" - 2, "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 

 
 
    "12" вересня 2019 р.                                 м. Чернівці   
                                                                                                  

В И С Н О В О К  № 7/45 
 
 
Про реорганізацію КМУ "Лікарня "Хоспіс" 
 для хворих на туберкульоз" шляхом приєднання 
до комунального протитуберкульозного санаторію 
"Красноїльськ"  
 
 
 Розглянувши та обговоривши інформацію  щодо реорганізації КМУ 
"Лікарня "Хоспіс"  для хворих на туберкульоз" шляхом приєднання до 
комунального протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ" постійна 
комісія,- 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.   Інформацію щодо реорганізації КМУ "Лікарня "Хоспіс"  для хворих 
на туберкульоз" шляхом приєднання до комунального протитуберкульозного 
санаторію "Красноїльськ" взяти до відома. 
  2.  Рекомендувати внести на розгляд сесії обласної ради питання щодо 
реорганізації КМУ "Лікарня "Хоспіс"  для хворих на туберкульоз" шляхом 
приєднання до комунального протитуберкульозного санаторію 
"Красноїльськ". 
 
 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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