
 
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 № 9 

засідання постійної комісії   
 

16 вересня 2021 року                                             м. Чернівці  
 
Присутні: Шкробанець І.Д., Кобевко О.П., Пуздряк А.В., Гнатюк М.Г., Федорук 
О.С., Домбровський Д.М. 
Відсутні: Маковійчук І.О., Каланча А.В., Левицька А.П., Єленєв В.В.,  Цинтар Т.П. 
Запрошені: 
Анжела Дякова  – директор Департаменту фінансів; 
Валентин Дунаєвський–в.о. директора Департаменту регіонального розвитку; 
Ольга Андріїва – в.о. директора Департаменту соціального захисту населення; 
Олег Чорний - директор Департаменту охорони здоров'я; 
Тетяна Чобан – представник робочої групи дитячого протитуберкульозного 
санаторію «Садгора»; 
Сергій Добржанський – депутат Чернівецької обласної ради VIII скликання. 

  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1.Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік.  
Інформує: Анжела Дякова  – директор Департаменту фінансів ОДА. 
2.Про Прогноз обласного бюджету Чернівецької області на 2022-2024 роки. 
Інформує: Анжела Дякова – директор Департаменту фінансів ОДА. 
3.Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області за 2020 рік. 
Інформує:Валентин Дунаєвський– в.о. директора Департаменту регіонального 

розвитку ОДА. 
4.Про внесення змін до Регіональної програми щодо створення безперешкодного 

життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2021-2023 роки.  
Інформує: Ольга Андріїва –в.о. директора Департаменту соціального захисту 

населення ОДА. 
5.Про звернення Чобан Т.М. щодо створення комунальної установи медико-

соціальний «Центр реабілітації, оздоровлення та відпочинку дітей». 
Інформує: Тетяна Чобан – представник робочої групи дитячого 

протитуберкульозного санаторію «Садгора». 



6.Про передачу з балансу КНП «Чернівецький обласний інформаційно-
аналітичний центр медичної статистики Чернівецької обласної ради» рухомого і 
нерухомого майна на баланс Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. М.Івасюка»   

Інформує: Олег Чорний - директор Департаменту охорони здоров'я ОДА. 
7.Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
недопущення підвищення тарифів для населення.  

Інформує: Сергій Добржанський – депутат Чернівецької обласної ради             
VIII скликання. 

8.Про реорганізацію ОКНП «Чернівецький обласний діагностичний центр», 
шляхом приєднання до ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня».  

Інформує: Олег Чорний - директор Департаменту охорони здоров'я ОДА.  
9.Про вирішення питань щодо розміщення та ефективного використання систем 

лабораторного обладнання для проведення тестування методом полімеразної 
ланцюгової реакції, у тому числі придбаних за рахунок коштів державного бюджету. 

Інформує: Олег Чорний - директор Департаменту охорони здоров'я ОДА. 
 

1. Слухали: інформацію про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік. 
Виступили: Анжела Дякова  – директор Департаменту фінансів ОДА. 
Вирішили: рекомендації постійної комісії додаються.  
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

2. Слухали: інформацію про Прогноз обласного бюджету Чернівецької 
області на 2022-2024 роки. 
Виступили: Анжела Дякова – директор Департаменту фінансів ОДА. 
Вирішили: рекомендації постійної комісії додаються.  
Результати голосування: прийнято одноголосно.  

3. Слухали: інформацію про виконання Програми економічного і соціального 
розвитку Чернівецької області за 2020 рік.  
Виступили: Валентин Дунаєвський – в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку ОДА. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: «за»-3, «утримались»-3 (Пуздряк А.В, Кобевко О.П., 
Домбровський Д.М.). 
Рішення не прийнято. 

4. Слухали: інформацію про внесення змін до Регіональної програми щодо 
створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на   
2021-2023 роки.  

Виступили: Ольга Андріїва – в.о. директора Департаменту соціального 
захисту населення ОДА. 

Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: «за»-5, «утримались»-1 (Кобевко О.П.) 
Рішення не прийнято. 

5. Слухали: інформацію про звернення Чобан Т.М. щодо створення 
комунальної установи медико-соціальний «Центр реабілітації, оздоровлення та 
відпочинку дітей». 



Виступили: Тетяна Чобан – представник робочої групи дитячого 
протитуберкульозного санаторію «Садгора».  
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: «за»-5, «утримались»-1 (Кобевко О.П.).  
Рішення не прийнято. 

6. Слухали: інформацію про передачу з балансу КНП «Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Чернівецької обласної ради» 
рухомого і нерухомого майна на баланс Чернівецької обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. М.Івасюка».    

Виступили: Олег Чорний - директор Департаменту охорони здоров'я ОДА. 
Вирішили: рекомендації постійної комісії додаються. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

7. Слухали: інформацію щодо включення до порядку денного чергової сесії 
обласної ради проєкт рішення про звернення депутатів Чернівецької обласної ради 
VIII скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо недопущення підвищення тарифів для населення. 
Виступили: Сергій Добржанський  – депутат Чернівецької обласної ради. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
 
 

Голова комісії вніс пропозицію щодо оголошення перерви в засіданні комісії та 
розгляді двох питань на наступних засіданнях постійної комісії. 

 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
 
 
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 

 
16 вересня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету Чернівецької області на 
2021 рік  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про внесення змін 
до обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік, враховуючи висновок 
постійної комісії з питань бюджету №4/8 від 14.09.2021 та висновок постійної 
комісії з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва №2/8 від 30.08.2021, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

  
Взяти до відома висновок постійної комісії з питань бюджету №4/8     

від 14.09.2021, висновок постійної комісії з питань інвестицій, проєктів 
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва №2/8 від 30.08.2021 
та рекомендувати проєкт рішення «Про внесення змін до обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021 рік» до розгляду на сесії обласної ради із 
запропонованими змінами та зауваженнями. 

  
 
 
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 

 
16 вересня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд Прогнозу обласного 
бюджету Чернівецької області на 
2022-2024 роки   

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Анжели ДЯКОВОЇ про розгляд Прогнозу 
обласного бюджету Чернівецької області на 2022-2024 роки, враховуючи 
висновок постійної комісії з питань інвестицій, проєктів регіонального розвитку 
та транскордонного співробітництва № 1/10 від 13.09.2021, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

. 
Взяти до відома висновок постійної комісії з питань інвестицій, проєктів 

регіонального розвитку та транскордонного співробітництва № 1/10 від 
13.09.2021 та рекомендувати проєкт рішення «Прогноз обласного бюджету 
Чернівецької області на 2021-2024 роки» до розгляду на сесії обласної ради із 
врахуванням зазначених зауважень. 
 
 
 
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 

 
16 вересня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про виконання Програми 
економічного і соціального 
розвитку Чернівецької 
області за 2020 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації Валентина 
ДУНАЄВСЬКОГО  про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області за 2020 рік, 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 

 
16 вересня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про внесення змін до Регіональної 
програми щодо створення 
безперешкодного життєвого середовища 
для осіб з інвалідністю на 2021-2023 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги 
АНДРІЇВОЇ про внесення змін до Регіональної програми щодо створення 
безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2021-2023 
роки, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повторно розглянути проєкт рішення «Про внесення змін до 

Регіональної програми щодо створення безперешкодного життєвого середовища 
для осіб з інвалідністю на 2021-2023 роки» на наступному засіданні постійної 
комісії. 
 

 
 
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 

 

16 вересня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про звернення робочої групи ОДПТС 
«Садгора» щодо підтримки по 
створенню комунальної установи 
медико-соціальний «Центр 
реабілітації, оздоровлення та 
відпочинку дітей» згідно Концепції 
Державної соціальної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей на 
період до 2025 року  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію представника ініціативної 
групи дитячого протитуберкульозного санаторію «Садгора» Тетяни ЧОБАН   
щодо підтримки по створенню комунальної установи медико-соціальний 
«Центр реабілітації, оздоровлення та відпочинку дітей» згідно Концепції 
Державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 
2025 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету 
№56/8 від 14.09.2021, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Взяти до відома рекомендації постійноі комісіі з питань 

бюджету і56/8 від 14.09.2021. 
  
 
 
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 

 
16 вересня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про передачу з балансу КНП «Чернівецький 
обласний інформаційно-аналітичний центр 
медичної статистики Чернівецької обласної 
ради» рухомого і нерухомого майна на баланс 
Чернівецької обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. М.Івасюка»  
 

Розглянувши та обговоривши внесений Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією проєкт рішення «Про передачу з балансу КНП «Чернівецький 
обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Чернівецької 
обласної ради» рухомого і нерухомого майна на баланс Чернівецької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. М.Івасюка» та враховуючи висновок 
постійної комісії з питань управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області від 02.09.2021, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Взяти до відома висновок постійної комісії з питань управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 02.09.2021 
та рекомендувати проєкт рішення «Про передачу з балансу КНП «Чернівецький 
обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Чернівецької 
обласної ради» рухомого і нерухомого майна на баланс Чернівецької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. М.Івасюка» 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 

 

16 вересня 2021р.   м. Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької обласної 
ради VIII скликання до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо недопущення 
підвищення тарифів для населення»   
 

Розглянувши та обговоривши інформацію депутата Чернівецької 
обласної ради VIII скликання Сергія ДОБРЖАНСЬКОГО щодо включення до 
порядку денного чергової сесії обласної ради проєкт рішення про звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення 
підвищення тарифів для населення, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.Підтримати та внести відповідний проєкт рішення до розгляду на сесії 

обласної ради. 

  
 
 
Голова постійної комісії  Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 
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