
 
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 № 11 

засідання постійної комісії   
 

25 листопада 2021 року                                             м. Чернівці  
 
Присутні: Шкробанець І.Д., Пуздряк А.В., Гнатюк М.Г., Каланча А.В.,   Левицька 
А.П., Федорук О.С., Цинтар Т.П.   
Відсутні:  Маковійчук І.О., Домбровський Д.М., Єленєв В.В., Кобевко О.П. 
Запрошені:   
Охрімовський Олександр Васильович - голова Чернівецької обласної 
профспілкової організації працівників державних установ. 
Малишевський Ігор Олександрович - генеральний директор ОКНП 
«Буковинський клінічний онкологічний центр». 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів обласної ради VIII 

скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України щодо законодавчого врегулювання питання здійснення перерахунків 
пенсій державним службовцям та працівникам органів місцевого самоврядування».  

Інформує: Охрімовський Олександр Васильович - голова Чернівецької обласної 
профспілкової організації працівників державних установ. 

2. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів обласної ради VIII 
скликання до Міністерства охорони здоров’я України щодо необхідності 
забезпечення ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр» лінійним 
прискорювачем у комплекті з комп’ютерним томографом». 

Інформує: Малишевський Ігор Олександрович – генеральний директор ОКНП 
«Буковинський клінічний онкологічний центр». 

3. Про розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VIII скликання до Президента України, Верховної Ради України, 



Кабінету Міністрів України щодо належного фінансового забезпечення сфери 
охорони здоров’я». 

Інформує: Шкробанець Ігор Дмитрович – голова постійної комісії. 
4. Про звернення депутатів Житомирської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України, Міністерства охорони здоров’я України, Національної служби здоров’я 
України щодо фінансування закладів охорони здоров’я вторинного та третинного 
рівнів.   

Інформує: Шкробанець Ігор Дмитрович – голова постійної комісії. 
5. Про звернення ТОВ «МАК-МЕДИК» щодо необхідності збільшення виплат 

медичним працівникам первинної ланки за ведення пацієнтів з  COVID-19.  
Інформує: Шкробанець Ігор Дмитрович – голова постійної комісії. 
6. Про звернення Львівської обласної ради до Національної служби здоров’я 

України щодо перегляду тарифу за лікування методом гемодіалізу в амбулаторних 
умовах.   

Інформує: Шкробанець Ігор Дмитрович – голова постійної комісії. 
7. Про колективні звернення працівників ОКНП «Чернівецька дитяча клінічна 

лікарня» щодо збільшення фінансування підприємства та доплат працівникам 
(вх.№ Кол-122 від 31.08.2021, вх.№Кол-126 від 13.09.21).  

Інформує: Шкробанець Ігор Дмитрович – голова постійної комісії. 
8. Про підготовку проєкту рішення обласної ради щодо реорганізації обласних 

комунальних некомерційних підприємств «Чернівецький обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер», «Чернівецький обласний ендокринологічний центр», 
«Чернівецький обласний шкірно - венерологічний диспансер», шляхом приєднання 
до ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня».  

Інформує: Шкробанець Ігор Дмитрович – голова постійної комісії. 
9. Про розгляд листа Чернівецької ОДА (вх.№39/2431 від 01.09.2021) щодо 

відновлення фінансування Регіональної програми запобігання та лікування 
серцево-судинних захворювань «Зупинимо інфаркт».  

Інформує: Шкробанець Ігор Дмитрович – голова постійної комісії. 
  
1. Слухали: інформацію про розгляд проєкту рішення «Про звернення 

депутатів обласної ради VIII скликання до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо законодавчого врегулювання питання 
здійснення перерахунків пенсій державним службовцям та працівникам органів 
місцевого самоврядування».  

Виступили: Охрімовський Олександр Васильович - голова Чернівецької 
обласної профспілкової організації працівників державних установ. 

Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одноголосно.  



2. Слухали: інформацію про розгляд проєкту рішення «Про звернення 
депутатів обласної ради VIII скликання до Міністерства охорони здоров’я України 
щодо необхідності забезпечення ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний 
центр» лінійним прискорювачем у комплекті з комп’ютерним томографом». 

Виступили: Малишевський Ігор Олександрович – генеральний директор ОКНП 
«Буковинський клінічний онкологічний центр». 

Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одноголосно.  
3. Слухали: інформацію про розгляд проєкту рішення «Про звернення 

депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо належного фінансового 
забезпечення сфери охорони здоров’я». 

Виступили: Шкробанець Ігор Дмитрович – голова постійної комісії. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
4. Слухали: інформацію про звернення депутатів Житомирської обласної ради 

до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, 
Національної служби здоров’я України щодо фінансування закладів охорони 
здоров’я вторинного та третинного рівнів.   

Виступили: Шкробанець Ігор Дмитрович – голова постійної комісії. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
5. Слухали: інформацію про звернення ТОВ «МАК-МЕДИК» щодо 

необхідності збільшення виплат медичним працівникам первинної ланки за 
ведення пацієнтів з COVID-19. 

Виступили:  Шкробанець Ігор Дмитрович – голова постійної комісії. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
6. Слухали: інформацію про звернення Львівської обласної ради до 

Національної служби здоров’я України щодо перегляду тарифу за лікування 
методом гемодіалізу в амбулаторних умовах.  

Виступили: Шкробанець Ігор Дмитрович – голова постійної комісії. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
7. Слухали: інформацію про колективні звернення працівників ОКНП 

«Чернівецька дитяча клінічна лікарня» щодо збільшення фінансування 
підприємства та доплат працівникам. 

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



8. Слухали: інформацію про підготовку проєкту рішення обласної ради щодо 
реорганізації обласних комунальних некомерційних підприємств «Чернівецький 
обласний лікарсько-фізкультурний диспансер», «Чернівецький обласний 
ендокринологічний центр», «Чернівецький обласний шкірно - венерологічний 
диспансер», шляхом приєднання до ОКНП «Чернівецька обласна клінічна 
лікарня».  

Виступили: Шкробанець Ігор Дмитрович – голова постійної комісії. 
Вирішили: рекомендації постійної комісії додаються. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
9. Слухали: інформацію про розгляд листа Чернівецької ОДА (вх.№39/2431 від 

01.09.2021) щодо відновлення фінансування Регіональної програми запобігання та 
лікування серцево-судинних захворювань  «Зупинимо інфаркт».  

Виступили: Шкробанець Ігор Дмитрович – голова постійної комісії. 
Вирішили: рекомендаціїї постійної комісії додаються. 
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 

 
 
25 листопада 2021 р.                                                    м. Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення              
«Про звернення депутатів обласної ради 
VIII скликання до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо законодавчого 
врегулювання питання здійснення 
перерахунків пенсій державним 
службовцям та працівникам органів 
місцевого самоврядування»  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Чернівецької обласної 
профспілкової організації працівників державних установ Олександра 
ОХРІМОВСЬКОГО щодо законодавчого врегулювання питання здійснення 
перерахунків пенсій державним службовцям та працівникам органів місцевого 
самоврядування, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

депутатів обласної ради VIII скликання до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо законодавчого врегулювання питання 
здійснення перерахунків пенсій державним службовцям та працівникам органів 
місцевого самоврядування» та внести його на розгляд 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 

 
25 листопада 2021 р.                                                    м. Чернівці 
 
Про розгляд проєкту рішення              
«Про звернення депутатів обласної ради 
VIII скликання до Міністерства охорони 
здоров’я України щодо необхідності 
забезпечення ОКНП «Буковинський 
клінічний онкологічний центр» лінійним 
прискорювачем у комплекті з 
комп’ютерним томографом» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію генерального директора обласного 
комунального некомерційного підприємства «Буковинський клінічний 
онкологічний центр» Ігоря МАЛИШЕВСЬКОГО щодо необхідності забезпечення 
ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр» лінійним прискорювачем у 
комплекті з комп’ютерним томографом, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

депутатів обласної ради VIII скликання до Міністерства охорони здоров’я 
України щодо необхідності забезпечення ОКНП «Буковинський клінічний 
онкологічний центр» лінійним прискорювачем у комплекті з комп’ютерним 
томографом» та внести його на розгляд 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 

 
25 листопада 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VIII скликання до 
Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України 
щодо належного фінансового 
забезпечення сфери охорони здоров’я» 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови обласної ради 
Михайла ПАВЛЮКА щодо звернення депутатів Чернівецької обласної ради     
VIII скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо належного фінансового забезпечення сфери охорони 
здоров’я, враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету №3/10 від 
06.10.2021, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.   
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення «Про звернення 

депутатів обласної ради VIII скликання до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо належного фінансового забезпечення 
сфери охорони здоров’я» та рекомендувати його 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 

 
25 листопада 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про звернення депутатів Житомирської 
обласної ради до Кабінету Міністрів 
України, Міністерства охорони здоров’я 
України, Національної служби здоров’я 
України щодо фінансування закладів 
охорони здоров’я вторинного та 
третинного рівнів 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію про звернення депутатів 
Житомирської обласної ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства 
охорони здоров’я України, Національної служби здоров’я України щодо 
фінансування закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів, 
постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повідомити Житомирську обласну раду, що на розгляд чергової сесії 

Чернівецької обласної ради винесено проєкт рішення «Про звернення депутатів 
обласної ради VIII скликання до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо належного фінансового забезпечення сфери 
охорони здоров’я», в якому були враховані питання, зазначені у зверненні 
депутатів Житомирської 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 

 
 
25 листопада 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про звернення ТОВ «МАК-МЕДИК» 
щодо необхідності збільшення виплат 
медичним працівникам первинної ланки 
за ведення пацієнтів з COVID-19 
 
 

Розглянувши та обговоривши звернення ТОВ «МАК-МЕДИК» щодо 
необхідності збільшення виплат медичним працівникам первинної ланки за 
ведення пацієнтів з COVID-19, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома.   
2. Повідомити ТОВ «МАК-МЕДИК», що на розгляд чергової сесії обласної 

ради винесено проєкт рішення «Про звернення депутатів обласної ради             
VIII скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо належного фінансового забезпечення сфери охорони 
здоров’я» в якому порушується вищезазначене питання. 

 
  
 
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 

 
25 листопада 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про звернення до Національної служби 
здоров’я України щодо перегляду тарифу 
за лікування методом гемодіалізу в 
амбулаторних умовах 
  

Розглянувши та обговоривши інформацію про звернення Львівської 
обласної ради до Національної служби здоров’я України щодо перегляду тарифу 
за лікування методом гемодіалізу в амбулаторних умовах, 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 

 

25 листопада 2021р. м. Чернівці 
 
Про розгляд колективних звернень 
працівників ОКНП «Чернівецька 
обласна дитяча клінічна лікарня» 
щодо збільшення фінансування 
підприємства та доплат 
працівникам 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Ігоря ШКРОБАНЦЯ про колективні звернення працівників 
ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» (вх.№Кол-122 від 
31.08.2021, вх.№Кол-126 від 13.09.2021) щодо збільшення фінансування 
підприємства та доплат працівникам, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань бюджету №57/8 від 14.09.2021, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати рекомендації постійної комісії з питань бюджету №57/8      

від 14.09.2021р. щодо збільшення фінансування та доплат працівникам ОКНП 
«Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня». 
 
 
 
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 

 

25 листопада 2021р. м. Чернівці 
 
Про підготовку проєкту рішення обласної ради 
«Про реорганізацію обласних комунальних 
некомерційних підприємств «Чернівецький 
обласний лікарсько-фізкультурний 
диспансер», «Чернівецький обласний 
ендокринологічний центр», «Чернівецький 
обласний шкірно-венерологічний диспансер», 
шляхом приєднання до ОКНП «Чернівецька 
обласна клінічна лікарня»   
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Ігоря ШКРОБАНЦЯ про підготовку проєкту рішення обласної 
ради щодо реорганізації обласних комунальних некомерційних підприємств 
«Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер», «Чернівецький 
обласний ендокринологічний центр», «Чернівецький обласний шкірно- 
венерологічний диспансер», шляхом приєднання до ОКНП «Чернівецька 
обласна клінічна лікарня», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Інформацію взяти до відома. 
2.Рекомендувати розглядати вищезазначені питання в форматі стратегії 

удосконалення структури медичної галузі області у співпраці з виконавчою 
гілкою влади. 
 
 
 
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 

 
25 листопада 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про лист Чернівецької ОДА 
(вх.№39/2431 від 01.09.2021) 
щодо відновлення 
фінансування Регіональної 
програми запобігання та 
лікування серцево-судинних 
захворювань «Зупинимо 
інфаркт»  
  

Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Ігоря ШКРОБАНЦЯ про лист Чернівецької ОДА (вх.№39/2431 від 
01.09.2021) щодо відновлення фінансування Регіональної програми запобігання та 
лікування серцево-судинних захворювань «Зупинимо інфаркт», постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації повторно 

розглянути та конструктивно вирішити питання порушене у зверненні ОКНП 
«Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр» щодо відновлення 
фінансування Регіональної програми запобігання та лікування серцево-судинних 
захворювань «Зупинимо інфаркт». 

За результатами розгляду просимо поінформувати заявника та обласну 
раду у визначений законодавством термін. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                           Ігор ШКРОБАНЕЦЬ 
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