
 
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 № 8 

засідання постійної комісії   
 

13 серпня 2021 року                                             м. Чернівці  
 
Присутні: Шкробанець І.Д., Маковійчук І.О., Пуздряк А.В., Гнатюк М.Г., Каланча 
А.В., Левицька А.П., Єленєв В.В., Федорук О.С., Цинтар Т.П., Домбровський Д.М. 
Відсутні:  Кобевко О.П. 
Запрошені:   
Андріїва Ольга Василівна – в.о. директора Департаменту соціального захисту 
населення ОДА; 
Савич Діана – в.о. директора Чернівецького обласного центру соціальних служб; 
Чорний Олег Васильович - директор Департаменту охорони здоров'я ОДА; 
Чобан Тетяна Миколаївна – представник робочої групи дитячого 
протитуберкульозного санаторію «Садгора»; 
Фустій Олександр Прокопович - голова Чернівецької обласної організації 
профспілки працівників охорони здоров’я. 
Воронюк Олександр Васильович - завідувач хірургічного відділення ОКНП 
«Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни»; 
Філіпчук Марія Дмитрівна - представник ГО «Медичний координаційний центр 
допомоги військовим»; 
Бурковська Ольга  – лікар «Магальський дитячий будинок-інтернат». 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про хід виконання у 2020 році регіональної програми соціальної 

підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки 
(вх.№7/2581 від 27.07.2021). 
Інформує: Савич Діана – в.о. директора Чернівецького обласного центру 
соціальних служб. 

2. Про хід виконання у 2020 році Комплексної програми соціальної 
підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки (вх.№ 7/2204 
від 25.06.2021). 
Інформує: Андріїва Ольга Василівна – в.о. директора Департаменту соціального 
захисту населення ОДА. 



3. Про хід виконання у 2020 році обласної комплексної програми соціальної 
підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки (вх.№7/2436 
від 15.07.2021).  
Інформує: Андріїва Ольга Василівна – в.о. директора Департаменту соціального 
захисту населення ОДА. 

4. Про внесення змін до обласної комплексної програми соціальної 
підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки (вх.№7/2437 
від 15.07.2021).  
Інформує: Андріїва Ольга Василівна – в.о. директора Департаменту соціального 
захисту населення ОДА. 

5. Про створення комунального закладу «Чернівецький обласний центр 
лікування, реабілітації, оздоровлення та відпочинку дітей» (вх.№ Кол-100 від 
16.07.2021).  
Інформує:Чобан Тетяна Миколаївна – представник робочої групи дитячого 
протитуберкульозного санаторію «Садгора». 

6. Про звернення дирекції Магальського дитячого будинку-інтернату        
(вх. № 39/2722 від 04.08.2021). 
Інформує: Бурковська Ольга Олександрівна - лікар «Магальський дитячий  
будинок-інтернат». 

7. Про звернення президії Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров’я (вх.№39/2059 від 16.06.2021). 
Інформує: Фустій Олександр Прокопович - голова Чернівецької обласної 
організації профспілки працівників охорони здоров’я. 

    8. Про звернення ГО «Медичний координаційний центр допомоги 
військовим» (вх.№ Кол-102 від 19.07.2021). 
Інформує: Філіпчук Марія Дмитрівна - представник ГО «Медичний 
координаційний центр допомоги військовим». 

9. Про клопотання трудового колективу ОКНП «Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни» (вх.№В-84 від 10.06.2021).  
Інформує:Воронюк Олександр Васильович - завідувач хірургічного відділення ОКНП 
«Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни». 

10. Про рішення Івано-Франківської обласної ради №165-7/2021 від 
09.07.2021 (вх.№40/2571 від 27.07.2021).   
Інформує:Шкробанець Ігор Дмитрович–голова постійної комісії обласної ради. 

11. Про колективну скаргу пацієнтів ОКНП «Чернівецької обласної 
психіатричної лікарні» (вх. № Кол-83 від 10.06.2021). 

Інформує: Левицька Анжела Петрівна - генеральний директор ОКНП 
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня». 

12. Про звернення депутата Чернівецької обласної ради Анжели 
ЛЕВИЦЬКОЇ та колективне звернення працівників ОКНП «Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня» (вх.№ 31/2715 від 04.08.2021, вх.№ Кол-113 від 09.08.2021). 

Інформує: Левицька Анжела Петрівна – депутат Чернівецької обласної 
ради VIII скликання. 

13. Про розгляд листа Представника Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини Олени Степаненко (вх.№ С-114 від 11.08.07.2021) та листа 
голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 



допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького (вх. № С-104 від 
21.07.2021). 
Інформує:Шкробанець Ігор Дмитрович – голова постійної комісії обласної ради. 

14. Про внесення змін до Регіональної програми підтримки обласних 
комунальних закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки (вх.№7/2403 від 
12.07.2021). 
Інформує:Чорний Олег Васильович - директор Департаменту охорони здоров'я. 

15. Обрання заступника з медичних питань голови постійної комісії 
обласної ради.  
Інформує:Шкробанець Ігор Дмитрович–голова постійної комісії обласної ради. 
 

1. Слухали: інформацію про хід виконання у 2020 році регіональної програми 
соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 р. 
Виступили: Савич Діана – в.о. директора  Чернівецького обласного центру 
соціальних служб. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

2. Слухали: інформацію про хід виконання у 2020 році Комплексної 
програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на         
2020-2022 роки. 
Виступили: Андріїва Ольга Василівна – в.о. директора Департаменту соціального 
захисту населення ОДА.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одноголосно.  

3. Слухали: інформацію про хід виконання у 2020 році обласної комплексної 
програми соціальної підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на        
2019-2021 роки. 
Виступили: Андріїва Ольга Василівна – в.о. директора Департаменту соціального 
захисту населення ОДА.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

4. Слухали: інформацію про внесення змін до обласної комплексної програми 
соціальної підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки.  
Виступили: Андріїва Ольга Василівна – в.о. директора Департаменту соціального 
захисту населення ОДА. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

5. Слухали: інформацію про створення комунального закладу «Чернівецький 
обласний центр лікування, реабілітації, оздоровлення та відпочинку дітей».  
Виступили: Чобан Тетяна Миколаївна – представник робочої групи дитячого 
протитуберкульозного санаторію «Садгора». 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

6. Слухали: інформацію про звернення дирекції Магальського дитячого 
будинку-інтернату щодо можливості відкриття нових відділень та вирішення  
фінансових питань. 



Виступили: Бурковська Ольга Олександрівна - лікар - психіатр «Магальський 
дитячий будинок-інтернат».  
Вирішили: рекомендації постійної комісії додаються. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

7. Слухали: інформацію голови Чернівецької обласної організації профспілки 
працівників охорони здоров’я Олександра ФУСТІЯ щодо фінансування обласних 
комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня. 
Виступили: Фустій Олександр Прокопович - голова Чернівецької обласної 
організації профспілки працівників охорони здоров’я. 
Вирішили: рекомендації постійної комісії додаються. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

8. Слухали: інформацію про звернення ГО «Медичний координаційний центр 
допомоги військовим» щодо створення комунального підприємства «Центр 
реабілітації «Модрина».  
Виступили: Філіпчук Марія Дмитрівна - представник ГО «Медичний 
координаційний центр допомоги військовим».  
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

9. Слухали: інформацію про клопотання трудового колективу ОКНП 
«Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни». 
Виступили: Воронюк Олександр Васильович - завідувач хірургічного відділення 
ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 

10. Слухали: інформацію про рішення Івано-Франківської обласної ради 
№165-7/2021 від 09.07.2021.  
Виступили: Шкробанець Ігор Дмитрович–голова постійної комісії обласної ради.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

11. Слухали: інформацію про розгляд колективної скарги пацієнтів ОКНП 
«Чернівецької обласної психіатричної лікарні». 
Виступили: Левицька Анжела Петрівна - генеральний директор ОКНП 
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня». 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

12. Слухали: інформацію про звернення депутата Чернівецької обласної ради 
Анжели ЛЕВИЦЬКОЇ та колективне звернення працівників ОКНП «Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня».  
Виступили: Левицька Анжела Петрівна -  депутат Чернівецької обласної ради 
VIII скликання. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

13.Слухали: інформацію про розгляд листа Представника Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини Олени Степаненко та листа голови 
Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та 
медичного страхування Михайла Радуцького щодо колективного звернення 
пацієнтів ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня».  



Виступили: Шкробанець Ігор Дмитрович–голова постійної комісії обласної ради.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

14. Слухали: інформацію про внесення змін до Регіональної програми 
підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров’я на 2020-2022 роки. 
Виступили: Чорний Олег Васильович - директор Департаменту охорони здоров'я.   
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

15. Слухали: інформацію про обрання заступника з медичних питань голови 
постійної комісії обласної ради. 
Виступили: Шкробанець Ігор Дмитрович–голова постійної комісії обласної ради. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
 

  
Голова постійної комісії                                      Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 
 
 
Секретар постійної комісії                                           Анжеліка КАЛАНЧА 
 



 
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  

 
ВИСНОВОК 

 
13 серпня 2021 р. 
 

          м. Чернівці 

 
Про хід виконання у 2020 році 
регіональної програми соціальної 
підтримки сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області на 2017-2021 
роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Чернівецького 
обласного центру соціальних служб Діани САВИЧ про хід виконання у 2020 році 
регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в Чернівецькій 
області на 2017-2021 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.  Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про хід виконання у 2020 

році регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області на 2017-2021 роки» до розгляду на сесії обласної ради. 
 
  
 
Голова постійної комісії                                                           Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 



 
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  

 
ВИСНОВОК 

 
13 серпня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про хід виконання у 2020 році 
Комплексної програми соціальної 
підтримки учасників АТО/ООС 
та членів їх сімей на 2020-2022 
роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги 
АНДРІЇВОЇ про хід виконання у 2020 році Комплексної програми соціальної 
підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки, постійна 
комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про хід виконання у 2020 

році Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів 
їх сімей на 2020-2022 роки» до розгляду на сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                           Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 



 
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  

 
ВИСНОВОК 

 
13 серпня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про хід виконання у 2020 році 
обласної комплексної програми 
соціальної підтримки окремих 
категорій громадян «Турбота» на 
2019-2021 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги 
АНДРІЇВОЇ про хід виконання у 2020 році обласної комплексної програми 
соціальної підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки, 
постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про хід виконання у 2020 

році обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій 
громадян «Турбота» на 2019-2021 роки» до розгляду на сесії обласної ради. 
 

 
 
Голова постійної комісії                                                           Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 



 
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  

 
ВИСНОВОК 

 
13 серпня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про внесення змін до обласної 
комплексної програми соціальної 
підтримки окремих категорій 
громадян «Турбота» на 2019-2021 
роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги 
АНДРІЇВОЇ про внесення змін до обласної комплексної програми соціальної 
підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки, постійна 
комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про внесення змін до 

обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян 
«Турбота» на 2019-2021 роки» до розгляду на сесії обласної ради. 
 

 
 
Голова постійної комісії                                                           Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 



 

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  

ВИСНОВОК 
 

13 серпня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про створення комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр 
лікування, реабілітації, оздоровлення 
та відпочинку дітей»  

Заслухавши та обговоривши інформацію представника ініціативної групи 
дитячого протитуберкульозного санаторію «Садгора» Тетяни ЧОБАН щодо 
створення комунального закладу «Чернівецький обласний центр лікування, 
реабілітації, оздоровлення та відпочинку дітей», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1.Підтримати ініціативу щодо створення обласного комунального 
закладу, що буде займатись питаннями оздоровлення та відпочинку дітей, в 
тому числі з малозабезпечених сімей, як таку, що заслуговує на детальне 
компетентне вивчення оскільки має метою вдосконалення обласної системи 
оздоровлення дітей, раціональне використання майна обласної ради та 
кадрового ресурсу ліквідованого протитуберкульозного санаторію «Садгора». 

2.Звернутись до голови Чернівецької обласної державної адміністрації з 
пропозицією утворити робочу групу з розгляду звернення, щодо створення 
комунального закладу «Чернівецький обласний центр лікування, реабілітації, 
оздоровлення та відпочинку дітей», до складу якої залучити фахівців 
Департаменту охорони здоров'я, Департаменту соціального захисту 
населення та, за згодою, депутатів Чернівецької обласної ради Левицьку 
А.П., Цинтар Т.П., Маковійчук І.О., Пуздряка А.В., та представника 
ініціативної групи Чобан Т.М.  

3.За висновками зазначеної робочої групи провести повторний розгляд 
питання щодо створення комунального закладу «Чернівецький обласний 
центр лікування, реабілітації, оздоровлення та відпочинку дітей». 

 
 

Голова постійної комісії  Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 



 

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  

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

13 серпня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про звернення дирекції Магальського 
дитячого будинку-інтернату щодо 
можливості відкриття нових відділень 
та вирішення фінансових питань 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію лікаря-психіатра Магальського 
дитячого будинку-інтернату Бурковської О.О. щодо можливості відкриття 
нових відділень та вирішення фінансових питань, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

обласної державної адміністрації, з метою раціонального використання майна 
обласної ради та збереження кадрового ресурсу, розглянути звернення 
дирекції Магальського дитячого будинку-інтернату, провести аналіз і надати 
інформацію та пропозиції щодо подальших перспектив функціонування 
зазначеного підприємства. 

За результатами розгляду просимо поінформувати ініціатора звернення 
та профільну комісію у визначений чинним законодавством термін. 
 

Голова постійної комісії  Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 



 
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  

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

13 серпня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про звернення президії 
Чернівецької обласної 
організації профспілки 
працівників охорони здоров’я  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Чернівецької обласної 
організації профспілки працівників охорони здоров’я Олександра ФУСТІЯ щодо 
фінансування обласних комунальних закладів охорони здоров’я вторинного рівня,   
постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації (Чорний О.В.) створити робочу групу спільно з Чернівецькою 
обласною організацією профспілки працівників охорони здоров’я (Фустій О.П.)  
та депутатами Чернівецької обласної ради (за згодою) з метою підготовки 
звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України 
та Національної служби здоров’я України щодо зазначених питань. 

  
 
 

Голова постійної комісії                                                           Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 



 

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  

 
ВИСНОВОК  

13 серпня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про звернення ГО «Медичний координаційний 
центр допомоги військовим» щодо створення 
комунального підприємства «Центр реабілітації 
«Модрина» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію представника ГО «Медичний 

координаційний центр допомоги військовим» Марії ФІЛІПЧУК щодо 
створення на базі ліквідованого санаторію «Красноїльськ» комунального 
підприємства «Центр реабілітації «Модрина», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Підтримати ініціативу щодо створення на базі ліквідованого санаторію 

«Красноїльськ» комунального підприємства «Центр реабілітації «Модрина», 
як таку, що має велике соціальне значення та заслуговує на детальне 
компетентне вивчення та сприяння по суті. 

2.Запропонувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 
організувати розгляд силами Департаменту охорони здоров'я, Департаменту 
соціального захисту населення звернення ГО «Медичний координаційний 
центр допомоги військовим» в форматі комплексного вдосконалення системи 
реабілітації учасників АТО з урахуванням потужності існуючих закладів 
охорони здоров'я та соціального захисту, раціонального використання майна 
обласної ради, кадрового ресурсу та можливих джерел фінансування. 

3.За результатами розгляду провести повторне слухання питання щодо 
створення на базі ліквідованого санаторію «Красноїльськ» комунального 
підприємства «Центр реабілітації «Модрина». 

 
 

Голова постійної комісії                                                     Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 



 
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  

 
ВИСНОВОК 

 
13 серпня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про клопотання трудового колективу 
ОКНП «Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови профспілкового 
комітету, завідувача хірургічного відділення обласного комунального 
некомерційного підприємства «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів 
війни» Воронюка Олександра Васильовича щодо клопотання трудового 
колективу про призначення в.о. генерального директора Поталайчука В.П.  
на посаду генерального директора установи, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
  
 
 
Голова постійної комісії                                                           Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 



 
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  

 
ВИСНОВОК 

 
13 серпня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про рішення Івано-Франківської 
обласної ради №165-7/2021 від 09.07.2021 
«Про звернення обласної ради щодо 
внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 15.02.2021р. №133 
«Деякі питання реалізації програми 
державних гарантій медичного 
обслуговування населення у ІІ-ІV 
кварталах 2021 року» 
 

Розглянувши та обговоривши звернення Івано-Франківської обласної 
ради до Прем’єр-міністра України, Міністра охорони здоров’я України,  
т.в.о. Голови Національної служби здоров’я України щодо внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2021р. №133 «Деякі питання 
реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування 
населення у ІІ-ІV кварталах 2021 року», постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

Звернення Івано-Франківської обласної ради до Прем’єр-міністра України, 
Міністра охорони здоров’я України, т.в.о. Голови Національної служби здоров’я 
України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України                 
від 15.02.2021р. №133 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій 
медичного обслуговування населення у ІІ-ІV кварталах 2021 року» взяти до 
відома та підтримати по суті. 
  
 
 
Голова постійної комісії                                                           Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 



 
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  

 
ВИСНОВОК 

 
13 серпня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд колективної скарги 
пацієнтів ОКНП «Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію генерального директора ОКНП 
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня» Левицької Анжели Петрівни щодо 
колективної скарги пацієнтів 2-го психіатричного відділеня (вх.№ Кол-83            
від 10.06.2021), постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.Звернутись до Департаменту охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації з проханням розглянути скаргу по суті.  
   За результатами розгляду поінформувати ініціатора звернення та 

профільну комісію обласної ради у встановлений чинним законодавством термін. 
 

  
 
Голова постійної комісії                                                           Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 



 
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  

 
ВИСНОВОК 

13 серпня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про розгляд звернення депутата 
Чернівецької обласної ради Анжели 
ЛЕВИЦЬКОЇ щодо перегляду вартості 
тарифу на медичні послуги за 
пакетами та виділення перехідного 
фінансування для ОКНП 
«Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата Чернівецької обласної 
ради Анжели ЛЕВИЦЬКОЇ щодо перегляду вартості тарифу на медичну послугу 
за пакетами та виділення перехідного фінансування для ОКНП «Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня» та колективне звернення працівників ОКНП 
«Чернівецька обласна психіатрична лікарня», постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати та внести відповідний проєкт рішення «Про звернення 

депутатів обласної ради VIII скликання до Кабінету Міністрів України, 
Міністерства охорони здоров’я України та Національної служби здоров’я України 
щодо перегляду вартості тарифу на медичні послуги за пакетами та виділення 
перехідного фінансування для ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня» до розгляду на сесії обласної ради. 

  
 
 

Голова постійної комісії                                                           Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 



 
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  

 
ВИСНОВОК 

13 серпня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд листа голови Комітету Верховної 
Ради України з питань здоров’я нації, 
медичної допомоги та медичного страхування 
Михайла Радуцького та листа Представника 
Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини Олени Степаненко  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії обласної 
ради Ігора Шкробанця про листи голови Комітету Верховної Ради України з 
питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла 
Радуцького та Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини Олени Степаненко щодо колективного звернення пацієнтів ІІ-го 
психіатричного відділення ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня», 
постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.Підготувати та надіслати відповідь Голові Комітету Верховної Ради 

України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування 
Михайлу Радуцькому та Представнику Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини Олені Степаненко. 

 
 

 
Голова постійної комісії                                                           Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 



 
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  

 
ВИСНОВОК 

 
 
13 серпня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про внесення змін до Регіональної 
програми підтримки обласних 
комунальних закладів охорони 
здоров’я на 2020-2022 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації Олега ЧОРНОГО про внесення змін до 
Регіональної програми підтримки обласних комунальних закладів охорони 
здоров’я на 2020-2022 роки, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про внесення змін до 

Регіональної програми підтримки обласних комунальних закладів охорони 
здоров’я на 2020-2022 роки» до розгляду на сесії обласної ради. 
 

 
 
Голова постійної комісії                                                           Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 



 

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  

 
ВИСНОВОК 

 
 

13 серпня 2021р. м. Чернівці 
 
Про обрання заступника 
голови постійної комісії з 
медичних питань 
   
 

Заслухавши та обговоривши пропозицію голови постійної комісії 

обласної ради Ігоря ШКРОБАНЦЯ щодо обрання Ірини МАКОВІЙЧУК 

заступником з медичних питань голови постійної комісії обласної ради, 

постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Обрати Ірину МАКОВІЙЧУК заступником з медичних питань голови 

постійної комісії обласної ради. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                     Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 
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