
 
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 № 12 

засідання постійної комісії   
 

13 грудня 2021 року                                             м. Чернівці  
 
Присутні: Шкробанець І.Д., Маковійчук І.О., Пуздряк А.В., Каланча А.В., 
Левицька А.П., Єленєв В.В., Федорук О.С., Цинтар Т.П., Домбровський Д.М., 
Кобевко О.П. 
Відсутні: Гнатюк М.Г. 
Запрошені:   
Володимир Кіндрат – заступник директора Департаменту фінансів ОДА; 
Ольга Андріїва – в.о. директора Департаменту соціального захисту населення; 
Олег Чорний  - директор Департаменту охорони здоров'я ОДА; 
Таміла Мороз – начальник підрозділу амбулаторного діалізу ОКНП 
«Чернівецька обласна клінічна лікарня»; 
Зоя Мудрик - начальник неврологічного структурного підрозділу ОКНП 
«Чернівецька обласна клінічна лікарня»; 
Ігор Малишевський – генеральний директор ОКНП «Буковинський клінічний 
онкологічний центр»; 
Сергій Бабіцький  – заступник начальника відділу юридичної та кадрової 
роботи виконавчого апарату обласної ради. 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік. 

Інформує: Володимир Кіндрат - заступник директора Департаменту фінансів 
ОДА. 

2. Про внесення змін до Порядку надання матеріальної допомоги 
цільового спрямування для придбання житла учасникам бойових дій та членам 
сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов.  
Інформує: Ольга Андріїва – в.о. директора Департаменту соціального захисту 
населення ОДА. 



3. Про виділення коштів сім’ї померлого учасника бойових дій Ігоря 
Мацкуляка. 
Інформує: Ольга Андріїва – в.о. директора Департаменту соціального захисту 
населення ОДА. 

4. Про обласну комплексну програму соціальної підтримки окремих 
категорій громадян «Турбота» на 2022-2024 роки. 
Інформує: Ольга Андріїва  – в.о. директора Департаменту соціального захисту 
населення ОДА. 

5. Про Регіональну програму забезпечення амбулаторного лікування 
хворих нефрологічного профілю на 2022-2024 роки.  
Інформує: Таміла Мороз – начальник підрозділу амбулаторного діалізу ОКНП 
«Чернівецька обласна клінічна лікарня». 

6. Про Регіональну програму запобігання, лікування та реабілітації 
пацієнтів на розсіяний склероз на 2022-2026 роки. 
Інформує: Зоя Мудрик - начальник неврологічного структурного підрозділу 
ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня». 

7. Про Регіональну програму забезпечення лікування онкологічних 
захворювань на 2022-2024 роки. 
Інформує: Ігор Малишевський – генеральний директор ОКНП «Буковинський 
клінічний онкологічний центр». 

8. Про Регіональну програму запобігання та лікування серцево-судинних 
захворювань «Зупинимо інфаркт» на 2022-2024 роки. 
Інформує: Ірина Маковійчук – генеральний директор ОКНП «Чернівецький 
обласний клінічний кардіологічний центр». 

9. Про Регіональну програму розвитку донорства крові та компонентів 
крові на 2022-2023 роки. 
Інформує: Анжеліка Каланча - генеральний директор КНП «Чернівецький 
обласний центр служби крові». 

10. Про результати конкурсного добору на посаду генерального 
директора ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» від 08.10.2021. 
Інформує: Андрій Пуздряк  – голова конкурсної комісії; 
                Сергій Бабіцький – заступник начальника відділу юридичної та 
кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради. 

 
  

1. Слухали: інформацію про внесення змін до обласного бюджету на  
2021 рік. 
Виступили: Володимир Кіндрат - заступник директора Департаменту 
фінансів ОДА. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: «За» - 9, «Утрималась» - 1 (Кобевко О.П.). 

2. Слухали: інформацію про внесення змін до Порядку надання 
матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання житла учасникам 



бойових дій та членам сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових 
умов. 
Виступили: Ольга Андріїва  – в.о. директора Департаменту соціального 
захисту населення ОДА. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається.  
Результати голосування: прийнято одноголосно.  

3. Слухали: інформацію про виділення коштів сім’ї померлого учасника 
бойових дій Ігоря Мацкуляка. 
Виступили: Ольга Андріїва – в.о. директора Департаменту соціального 
захисту населення ОДА. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

4. Слухали: інформацію про обласну комплексну програму соціальної 
підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на 2022-2024 роки.  
Виступили: Ольга Андріїва  – в.о. директора Департаменту соціального 
захисту населення ОДА.  
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

5. Слухали: інформацію про Регіональну програму забезпечення 
амбулаторного лікування хворих нефрологічного профілю на 2022-2024 роки.  
Виступили:  Таміла Мороз – начальник підрозділу амбулаторного діалізу 
ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня». 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

6. Слухали: інформацію про Регіональну програму запобігання, лікування 
та реабілітації пацієнтів на розсіяний склероз на 2022-2026 роки. 
Виступили: Зоя Мудрик - начальник неврологічного структурного підрозділу 
ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня». 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

7. Слухали: інформацію про Регіональну програму забезпечення лікування 
онкологічних захворювань на 2022-2024 роки.  
Виступили: Ігор Малишевський – генеральний директор ОКНП «Буковинський 
клінічний онкологічний центр». 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
        8. Слухали: інформацію про Регіональну програму запобігання та 
лікування серцево-судинних захворювань «Зупинимо інфаркт» на 2022-2024 
роки. 
Виступили:  Ірина Маковійчук – генеральний директор ОКНП «Чернівецький 
обласний клінічний кардіологічний центр». 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 



9. Слухали: інформацію про Регіональну програму розвитку донорства 
крові та компонентів крові на 2022-2023 роки.  
Виступили: Анжеліка Каланча - генеральний директор КНП «Чернівецький 
обласний центр служби крові».  
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

10. Слухали: інформацію про результати конкурсного добору на посаду 
генерального директора ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня». 
Виступили: Андрій Пуздряк  – голова конкурсної комісії; 
                   Сергій Бабіцький – заступник начальника відділу юридичної та 
кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради. 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: «За» - 7, «Утримались» - 1 (Шкробанець І.Д.),            
«Не голосували» - 2 (Домбровський Д.М., Цинтар Т.П.). 

  
 

  
Заступник голови 
постійної комісії                                                               Ірина МАКОВІЙЧУК 
 
 
 
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 грудня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2021 рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації Володимира КІНДРАТА 
про внесення змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2021р., постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

обласного бюджету на 2021 рік» до розгляду на сесії обласної ради. 
3.Доручити Департаменту фінансів обласної державної адміністрації при 

формуванні проєкту обласного бюджету на 2022 рік передбачити виділення 
коштів на оплату земельного податку обласними комунальними медичними 
підприємствами. 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії                                                                       Ірина МАКОВІЙЧУК 
 



 
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 грудня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про внесення змін до Порядку надання 
матеріальної допомоги цільового 
спрямування для придбання житла 
учасникам бойових дій та членам сімей 
загиблих, які потребують поліпшення 
житлових умов  
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги 
АНДРІЇВОЇ про внесення змін до Порядку надання матеріальної допомоги 
цільового спрямування для придбання житла учасникам бойових дій та членам 
сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

Порядку надання матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання 
житла учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, які потребують 
поліпшення житлових умов» до розгляду на сесії обласної ради. 

  
 
 
Заступник голови 
постійної комісії                                                                       Ірина МАКОВІЙЧУК 
 
 



 
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 грудня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про виділення коштів  
сім’ї померлого  
Ігоря МАЦКУЛЯКА 
 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 

соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги 
АНДРІЇВОЇ про виділення коштів сім’ї померлого учасника бойових дій Ігоря 
МАЦКУЛЯКА, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про виділення коштів сім’ї 

померлого Ігоря МАЦКУЛЯКА» до розгляду на сесії обласної ради. 
 

 
 
Заступник голови 
постійної комісії                                                                       Ірина МАКОВІЙЧУК 
 
 



 
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 грудня 2021 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про обласну комплексну програму 
соціальної підтримки окремих 
категорій громадян «Турбота» на 
2022-2024 роки 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги 
АНДРІЇВОЇ про обласну комплексну програму соціальної підтримки окремих 
категорій громадян «Турбота» на 2022-2024 роки, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

програму соціальної підтримки окремих категорій громадян «Турбота» на          
2022-2024 роки» до розгляду на сесії обласної ради. 

3.Запропонувати в текстовій та табличній частині Програми 
конкретизувати участь у її виконанні інших органів місцевого самоврядування 
Чернівецької області. 
 

 
 
Заступник голови 
постійної комісії                                                                       Ірина МАКОВІЙЧУК 
 
 



 
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 грудня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про Регіональну програму 
забезпечення амбулаторного 
лікування хворих 
нефрологічного профілю на 
2022-2024 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника підрозділу 
амбулаторного діалізу ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»          
Таміли МОРОЗ щодо проєкту Регіональної програми забезпечення амбулаторного 
лікування хворих нефрологічного профілю на 2022-2024 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Погодити розроблений проєкт Регіональної програми забезпечення 

амбулаторного лікування хворих нефрологічного профілю на 2022-2024 роки. 
2.Надіслати Чернівецькій обласній державній адміністрації зазначений 

проєкт Регіональної програми для внесення його на розгляд сесії Чернівецької 
обласної ради відповідно до вимог регламенту обласної ради. 

 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії                                                                       Ірина МАКОВІЙЧУК 
 



 
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 грудня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про Регіональну 
програму запобігання, 
лікування та реабілітації 
пацієнтів на розсіяний 
склероз на 2022-2026 роки 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника неврологічного 
структурного підрозділу ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»             
Зої  МУДРИК щодо проєкту Регіональної програми запобігання, лікування та 
реабілітації пацієнтів на розсіяний склероз на 2022-2026 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Погодити розроблений проєкт Регіональної програми запобігання, 

лікування та реабілітації пацієнтів на розсіяний склероз на 2022-2026 роки. 
2.Надіслати Чернівецькій обласній державній адміністрації зазначений 

проєкт Регіональної програми для внесення його на розгляд сесії Чернівецької 
обласної ради відповідно до вимог регламенту обласної ради. 

 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії                                                                       Ірина МАКОВІЙЧУК 
 



 
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 грудня 2021 р. м. Чернівці 
 
 
Про Регіональну програму 
забезпечення лікування 
онкологічних захворювань  
на 2022-2024 роки  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію генерального директора ОКНП 

«Буковинський клінічний онкологічний центр» Ігоря МАЛИШЕВСЬКОГО     
щодо проєкту Регіональної програми забезпечення лікування онкологічних 
захворювань на 2022-2024 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Погодити розроблений проєкт Регіональної програми забезпечення 

лікування онкологічних захворювань на 2022-2024 роки. 
2.Надіслати Чернівецькій обласній державній адміністрації зазначений 

проєкт Регіональної програми для внесення його на розгляд сесії Чернівецької 
обласної ради відповідно до вимог регламенту обласної ради. 

 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії                                                                       Ірина МАКОВІЙЧУК 



 
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 грудня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про Регіональну програму 
запобігання та лікування серцево-
судинних захворювань «Зупинимо 
інфаркт» на 2022-2024 роки 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію генерального директора ОКНП 

«Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр» Ірини МАКОВІЙЧУК 
щодо проєкту Регіональної програми запобігання та лікування серцево-судинних 
захворювань «Зупинимо інфаркт» на 2022-2024 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Погодити розроблений проєкт Регіональної програми запобігання та 

лікування серцево-судинних захворювань «Зупинимо інфаркт» на 2022-2024 роки. 
2.Надіслати Чернівецькій обласній державній адміністрації зазначений 

проєкт Регіональної програми для внесення його на розгляд сесії Чернівецької 
обласної ради відповідно до вимог регламенту обласної ради. 

 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії                                                                       Ірина МАКОВІЙЧУК 
 



 
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 грудня 2021 р. м. Чернівці 
 
Про Регіональну програму 
розвитку донорства крові та 
компонентів крові на 2022-2023 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію генерального директора КНП 

«Чернівецький обласний центр служби крові» Анжеліки КАЛАНЧІ щодо проєкту 
Регіональної програми розвитку донорства крові та компонентів крові на 2022-
2023 роки, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Погодити розроблений проєкт Регіональної програми розвитку донорства 

крові та компонентів крові на 2022-2023 роки  
2.Надіслати Чернівецькій обласній державній адміністрації зазначений 

проєкт Регіональної програми для внесення його на розгляд сесії Чернівецької 
обласної ради відповідно до вимог регламенту обласної ради. 

 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії                                                                       Ірина МАКОВІЙЧУК 
 



 

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 

 
13 грудня  2021 р. 

 
м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про результати конкурсного добору на 
посаду генерального директора обласного 
комунального некомерційного підприємства 
«Чернівецька обласна клінічна лікарня» 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови конкурсної комісії 

Андрія ПУЗДРЯКА та заступника начальника відділу юридичної та кадрової 
роботи виконавчого апарату обласної ради Сергія БАБІЦЬКОГО про 
результати конкурсного добору на посаду генерального директора обласного 
комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна 
лікарня» від 08.10.2021, згідно якого переможцем конкурсу було визнано 
ДОМБРОВСЬКОГО Дмитра Борисовича, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Перенести розгляд питання на наступне засідання постійної комісії. 
3. Відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної 

ради доручити на наступне засідання постійної комісії підготувати     
правовий експертний висновок із зазначеного питання та заключення 
стосовно адвокатського звернення Сергія ЗАДОРОЖНОГО (вих. б/н від 
13.12.2021) і його виступу на засіданні постійної комісії. 

 
 
 

Заступник голови 
постійної комісії                                                               Ірина МАКОВІЙЧУК 
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