
 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

                             П Р О Т О К О Л 
засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я  

від 9 вересня 2014 р.    № 35 
Присутні:  
члени комісії:   
Плегуца М.Д., Никифор Л.В., Коваль М.В., Калараш В.О., Мисевич 
В.М., Шкробанець І.В., Нікітін В.О. 
-запрошені: 
 Маніліч В.М. – заступник голови обласної ради. 
 Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я обласної 
державної адміністрації. 
 Пушко – Цибуляк Є.М. - директор Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації  
  Кобевко О.П. - член медичної комісії ЧОО "Майдан". 

Казанський А. Ю. - кандидат на посаду директора обласної комуна-
льної установи "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з ор-
ганічними ураженнями нервової системи".  
Головує на засіданні: Плегуца М.Д. – заступник голови постійної комісії.  

Порядок денний:  
 1. Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2014 року. 
 2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
 3. Про погодження кандидатури Казанського Антона Юрійовича на 
посаду директора обласної комунальної установи "Обласний центр медико-
соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи". 
 4. Про хід виконання Регіональної програми протидії захворюванню 
на туберкульоз у 2012-2016 роках в лікувально-профілактичних закладах 
області за 2013 рік. 
 5. Про звернення Центру травматології та ортопедії щодо співпраці з 
Департаментом охорони здоров'я ОДА.  
       6. Про доцільність запровадження предметно-кількісного обліку ко-
деїновмісних лікарських засобів у закладах охорони здоров"я. 
 7. Про функціонування обласної комунальної установи "Дитячий са-
наторій "Щербенці". 
1. Слухали: 
Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2014 року. 
Доповідає: Пушко – Цибуляк Є.М. - директор Департаменту фінансів обла-
сної державної адміністрації 
Виступили: (з рекомендацією підтримати поданий проект рішення) Шкро-
банець І.В., Коваль М.В., Калараш В.О., Никифор Л.В., Плегуца М.Д. 
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Вирішили: 
1. Інформацію про виконання обласного бюджету за перший квартал 2014 
року взяти до відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною держав-
ною адміністрацією проект рішення „Про виконання обласного бюджету за 
перший квартал 2014 року”. 
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
2. Слухали: 
Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
Доповідає: Пушко – Цибуляк Є.М. - директор Департаменту фінансів обла-
сної державної адміністрації 
Виступили: (з рекомендацією підтримати поданий проект рішення) Ники-
фор Л.В., Шкробанець І.В., Коваль М.В., Андрієць О.А. , Маніліч В.М., 
Калараш В.О., Плегуца М.Д. 
Вирішили: 
1. Інформацію про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік взяти 
до відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною держав-
ною адміністрацією проект рішення „Про внесення змін до обласного бю-
джету на 2014 рік”. 
3. Запропонувати вилучити з пункту 31 рішення сесії обласної ради від 6 
лютого 2014 року № 4-22/14 "Про обласний бюджет на 2014 рік" ( зі зміна-
ми від 11.04.2014 р. № 18-25/14 "Про внесення змін до обласного бюджету 
на 2014 рік") наступні слова "профілактики, діагностики і лікування вірус-
них гепатитів". 
4. З метою повного та раціонального використання асигнувань, передбаче-
них на забезпечення централізованих заходів з профілактики, діагностики і 
лікування вірусних гепатитів, визначити розпорядником цільових коштів на 
централізоване придбання препаратів для профілактики, діагностики та лі-
кування вірусних гепатитів ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня". 
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
3. Слухали: 
Про погодження кандидатури Казанського Антона Юрійовича на посаду 
директора обласної комунальної установи "Обласний центр медико-
соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи". 
Доповідає: Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я обла-
сної державної адміністрації. 
Виступили: Калараш В.О., Никифор Л.В., Шкробанець І.В.,Мисевич В.М., 
Плегуца М.Д. з підтримкою запропонованої директором  Департаменту 
охорони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. кандида-
тури Казанського А.Ю. 
Вирішили: 
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної держав-
ної адміністрації Андрієць О.А. щодо кандидатури Казанського А.Ю. взяти 
до відома. 
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2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною держав-
ною адміністрацією проект рішення "Про призначення директора обласної 
комунальної установи "Обласний центр медико-соціальної реабілітації ді-
тей з органічними ураженнями нервової системи". 
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
4. Слухали: 
Про хід виконання Регіональної програми протидії захворюванню на тубе-
ркульоз у 2012-2016 роках в лікувально-профілактичних закладах області за 
2013 рік. 
Доповідає: Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я обла-
сної державної адміністрації. 
Виступили: (зі схваленням проекту рішення) Шкробанець І.В., Никифор 
Л.В., Калараш В.О., Маніліч В.М., Плегуца М.Д. 
Вирішили: 
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної держав-
ної адміністрації Андрієць О.А. про хід виконання Регіональної програми 
протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках в лікувально-
профілактичних закладах області за 2013 рік взяти до відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною держав-
ною адміністрацією проект рішення " Про хід виконання Регіональної про-
грами протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках в лікува-
льно-профілактичних закладах області за 2013 рік". 
3. Запропонувати директору Департаменту охорони здоров'я обласної дер-
жавної адміністрації Андрієць О.А. продовжити роботу щодо виділення зе-
мельної ділянки для будівництва нового обласного клінічного протитубер-
кульозного диспансеру за межами міста Чернівці. 
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
5. Слухали: 
Про звернення Центру травматології та ортопедії щодо співпраці з Депар-
таментом охорони здоров'я ОДА. 
Доповідає: Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я обла-
сної державної адміністрації.  
Виступили: (з рекомендацією погодитись з пропозиціями департаменту) 
Шкробанець І.В., Нікітін В.О., Калараш В.О., Никифор Л.В., Маніліч В.М., 
Плегуца М.Д. 
Вирішили: 
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної держав-
ної адміністрації Андрієць О.А. щодо співпраці Департаменту охорони здо-
ров'я ОДА з Центром травматології та ортопедії взяти до відома. 
2. Рекомендувати директору Департаменту охорони здоров'я обласної дер-
жавної адміністрації Андрієць О.А. продовжити роботу галузевої комісії по 
вивченню пропозицій Центру травматології та ортопедії, про результати 
інформувати депутатів на наступному засіданні постійної комісії з питань 
охорони здоров'я. 
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
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6. Слухали: 
Про доцільність запровадження предметно-кількісного обліку кодеїновміс-
них лікарських засобів у закладах охорони здоров"я. 
Доповідає: Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я обла-
сної державної адміністрації.  
Виступили: (з рекомендацією погодитись з пропозиціями департаменту) 
Шкробанець І.В., Калараш В.О., Никифор Л.В., Плегуца М.Д. 
Вирішили: 
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної держав-
ної адміністрації Андрієць О.А. про доцільність запровадження предметно-
кількісного обліку кодеїновмісних лікарських засобів у закладах охорони 
здоров"я взяти до відома. 
2. Вважати недоцільним запровадження предметно-кількісного обліку ко-
деїновмісних лікарських засобів у закладах охорони здоров"я, так як це вже 
врегульовано нормативними документами Міністерства охорони здоров'я 
України. 
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
7. Слухали: 
Про функціонування обласної комунальної установи "Дитячий санаторій 
"Щербинці". 
Доповідає: Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров'я обла-
сної державної адміністрації. 
Виступили: (з рекомендацією погодитись з пропозиціями департаменту) 
Шкробанець І.В., Коваль М.В., Калараш В.О., Маніліч В.М., Плегуца М.Д. 
Вирішили: 
1. Інформацію з цього питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати  директору Департаменту охорони здоров'я обласної 
державної адміністрації Андрієць О.А. підготувати проект звернення до 
Кабінету Міністрів України щодо виведення установи "Дитячий санаторій 
"Щербинці"з переліку санаторно-курортних закладів для розгляду на чер-
говій сесії обласної ради. 
Голосували: за-7; проти-0; утрималися-0; не голосували-0. 
 
Заступник голови 
постійної комісії                                    М. Плегуца 
 
 
Секретар комісії                   Л. Никифор 



 

 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 1/35 
 
 

від  9 вересня  2014 р.  м. Чернівці 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту фі-

нансів обласної державної адміністрації  Пушко – Цибуляк Є.М. про виконан-

ня обласного бюджету за перше півріччя 2014 року, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2014 року 

взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною 

адміністрацією проект рішення „Про виконання обласного бюджету за перше 

півріччя 2014 року”. 

  
 
 
 
Заступник голови постійної комісії                М. Плегуца 



 

 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 2/35 
 
 

від  9 вересня  2014 р.  м. Чернівці 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту фі-
нансів обласної державної адміністрації Пушко – Цибуляк Є.М. про внесення 
змін до обласного бюджету на 2014 рік, постійна комісія - 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік взяти до 
відома. 
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною 
адміністрацією проект рішення „Про внесення змін до обласного бюджету на 
2014 рік”. 
3. Запропонувати вилучити з пункту 31 рішення сесії обласної ради від 6 лю-
того 2014 року № 4-22/14 "Про обласний бюджет на 2014 рік" ( зі змінами від 
11.04.2014 р. № 18-25/14 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 
рік") наступні слова "профілактики, діагностики і лікування вірусних гепати-
тів". 
4. З метою повного та раціонального використання асигнувань, передбачених 
на забезпечення централізованих заходів з профілактики, діагностики і ліку-
вання вірусних гепатитів, визначити розпорядником цільових коштів на 
централізоване придбання препаратів для профілактики, діагностики та ліку-
вання вірусних гепатитів ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня". 
 
 
  
Заступник голови постійної комісії     М. Плегуца 
 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 3/35 
 
 

від  9 вересня  2014 р.  м. Чернівці 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охо-

рони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. про кандидату-

ру Казанського Антона Юрійовича на посаду директора обласної комунальної 

установи "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними 

ураженнями нервової системи", постійна комісія- 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації Андрієць О.А. щодо кандидатури Казанського А.Ю. взяти до ві-

дома. 

2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною 

адміністрацією проект рішення "Про призначення директора обласної комуна-

льної установи "Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органі-

чними ураженнями нервової системи". 

 
 
 
Заступник голови постійної комісії     М. Плегуца 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 4/35 
 
 

від  9 вересня  2014 р.  м. Чернівці 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охо-
рони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. про хід вико-
нання Регіональної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-
2016 роках в лікувально-профілактичних закладах області за 2013 рік, постійна 
комісія - 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної 
адміністрації Андрієць О.А. про хід виконання Регіональної програми протидії 
захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках в лікувально-профілактичних 
закладах області за 2013 рік взяти до відома. 
 
2. Рекомендувати сесії обласної ради прийняти поданий обласною державною 
адміністрацією проект рішення " Про хід виконання Регіональної програми 
протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2016 роках в лікувально-
профілактичних закладах області за 2013 рік". 
 
3. Запропонувати директору Департаменту охорони здоров'я обласної держав-
ної адміністрації Андрієць О.А. продовжити роботу щодо виділення земельної 
ділянки для будівництва нового обласного клінічного протитуберкульозного 
диспансеру за межами міста Чернівці. 
 

 
Заступник голови постійної комісії     М. Плегуца 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 5/35 
 
 

від  9 вересня  2014 р.  м. Чернівці 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охо-

рони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. про звернення 

Центру травматології та ортопедії щодо співпраці з Департаментом охорони 

здоров'я ОДА, постійна комісія - 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації Андрієць О.А. про звернення Центру травматології та ортопедії 

щодо співпраці з Департаментом охорони здоров'я ОДА взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати директору Департаменту охорони здоров'я обласної держав-

ної адміністрації Андрієць О.А. продовжити роботу галузевої комісії по ви-

вченню пропозицій Центру травматології та ортопедії, про результати інфор-

мувати депутатів на наступному засіданні постійної комісії з питань охорони 

здоров'я. 

 
 
Заступник голови постійної комісії     М. Плегуца 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 6/35 
 
 

від  9 вересня  2014 р.  м. Чернівці 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охо-

рони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. про  доцільність 

запровадження предметно-кількісного обліку кодеїновмісних лікарських засо-

бів у закладах охорони здоров"я, постійна комісія - 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації Андрієць О.А. про доцільність запровадження предметно-

кількісного обліку кодеїновмісних лікарських засобів у закладах охорони здо-

ров"я взяти до відома. 

2. Вважати недоцільним запровадження предметно-кількісного обліку кодеї-

новмісних лікарських засобів у закладах охорони здоров"я, так як це вже вре-

гульовано нормативними документами Міністерства охорони здоров'я Украї-

ни. 

 

 
 
Заступник голови постійної комісії     М. Плегуца 



 

У К Р А Ї Н А 
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

ВИСНОВОК № 7/35 
 
 

від  9 вересня  2014 р.  м. Чернівці 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту охо-

рони здоров'я обласної державної адміністрації Андрієць О.А. про функціону-

вання обласної комунальної установи "Дитячий санаторій " Щербинці", пос-

тійна комісія - 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію з цього питання взяти до відома. 

2. Рекомендувати  директору Департаменту охорони здоров'я обласної держа-

вної адміністрації Андрієць О.А. підготувати проект звернення до Кабінету 

Міністрів України щодо виведення установи "Дитячий санаторій "Щербинці" з 

переліку санаторно-курортних закладів для розгляду на черговій сесії обласної 

ради. 

 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії     М. Плегуца 
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