
 
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 № 10 

засідання постійної комісії   
 

06 жовтня 2021 року                                             м. Чернівці  
 
Присутні: Пуздряк А.В., Шкробанець І.Д., Маковійчук І.О., Каланча А.В., 
Левицька А.П., Єленєв В.В., Гнатюк М.Г., Кобевко О.П., Домбровський Д.М. 
Відсутні:  Федорук О.С., Цинтар Т.П. 

  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд листа Чернівецької обласної державної адміністрації від 

09.09.2021 №01.42/18-1539  щодо реорганізації ОКНП «Чернівецький обласний 
медичний діагностичний центр», шляхом приєднання до ОКНП «Чернівецька 
обласна клінічна лікарня».  

Інформує: Андрій Пуздряк  – заступник голови постійної комісії. 
 
1. Слухали: Про лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 

09.09.2021 №01.42/18-1539 щодо реорганізації обласного комунального 
некомерційного підприємства «Чернівецький обласний медичний 
діагностичний центр», шляхом приєднання до обласного комунального 
некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня»  

Виступили: члени постійної комісії. 
Вирішили:  висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування:  «За» - 8, «Проти» - 1 (Каланча А.В.). 
  

 
  
Заступник голови 
постійної комісії                                                                      Андрій ПУЗДРЯК 



 
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 

 
06 жовтня 2021 р.           м. Чернівці 
 
Про лист Чернівецької обласної державної  
адміністрації щодо реорганізації ОКНП  
«Чернівецький обласний медичний  
діагностичний центр», шляхом приєднання до  
ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» 
 
 

Розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації         
від 09.09.2021 №01.42/18-1539 щодо реорганізації обласного комунального 
некомерційного підприємства «Чернівецький обласний медичний 
діагностичний центр», шляхом приєднання до обласного комунального 
некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня», що 
дасть змогу значно підвищити якість надання медичної послуги та знизить 
ризики критичного недофінансування закладу, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Підтримати та внести до розгляду сесії обласної ради проєкт рішення 

«Про реорганізацію обласного комунального некомерційного підприємства 
«Чернівецький обласний медичний діагностичний центр», шляхом 
приєднання до обласного комунального некомерційного підприємства 
«Чернівецька обласна клінічна лікарня». 

 
 
Заступник голови постійної комісії                                     Андрій ПУЗДРЯК 
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