
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань праці та соціального захисту населення 

  
 
  " 09" вересня 2014 року                                                     м. Чернівці 
                                                                                                              

Протокол № 33 
виїзного засідання постійної комісії обласної ради  

Присутні : 
 Віщук С.І, Бойко Є.В., Мігайчук М.М.,  Мельничук В.К., Залявський В.Д. 

Запрошені: 
Пушко-Цибуляк Є.М.., Зинич Ю.С., Думанчук А.І.  

 
Порядок денний засідання:  

 
1. Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
Доповідач: Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації 

Пушко-Цибуляк Є.М. 
 
2.  Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2014 року. 
Доповідач: Директор Департаменту фінансів ОДА Пушко-Цибуляк Є.М. 
 
3. Про стан підготовки установ соціального захисту населення до роботи 

в осінньо-зимовий період 2014-2015 років. 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації Верига О.В. 
 
4. Про стан соціального захисту населення у Вижницькому районі. 
Доповідач: начальник управління соціального захисту населення 

Вижницької райдержадміністрації  
 
5. Про стан роботи соціальних працівників у Вижницькому районі, її 

ефективність. 
Доповідач: начальник управління соціального захисту населення 

Вижницької райдержадміністрації  
 
6. Про стан обслуговування громадян, що перебувають у Черешському 

психоневрологічному будинку-інтернаті. 
Доповідач: в.о. директора Черешського психоневрологічного будинку-

інтернату Зинич Ю.С. 
 



1. Слухали: інформацію про проект рішення "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік". 

     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К., Мігайчук М.М. 
Вирішили:  

- Взяти інформацію до відома. 
-    Внести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради. 
 
2.  Слухали: інформацію про виконання обласного бюджету за перше 

півріччя 2014 року. 
     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К. 

Вирішили:  
- Взяти інформацію до відома. 
-    Внести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради. 
 

 3. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації про стан підготовки установ 
соціального захисту населення до роботи в осінньо-зимовий період 2014-
2015 років. 

     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К., Мігайчук М.М. 
Вирішили:  

- Взяти інформацію до відома. 
 
4.  Слухали: інформацію про стан соціального захисту населення у 

Вижницькому районі. 
     Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К. 

Вирішили:  
В зв'язку з відсутністю на засіданні постійної комісії обласної ради 

представника управління соціального захисту населення Вижницької РДА, а 
також відсутністю всебічної інформації та аналізу з даного питання розгляд 
питання щодо стану соціального захисту населення у Вижницькому районі 
перенести на наступне засідання постійної комісії. 

 
5. Слухали: інформацію про стан роботи соціальних працівників у 

Вижницькому районі, її ефективність. 
     Виступили: Віщук С.І., Бойко Є.В., Мельничук В.К. 

Вирішили:  
В зв'язку з відсутністю на засіданні постійної комісії обласної ради 

представника управління соціального захисту населення Вижницької РДА, а 
також відсутністю всебічної інформації та аналізу з даного питання розгляд 
питання щодо стану роботи соціальних працівників у Вижницькому районі, її 
ефективність перенести на наступне засідання постійної комісії. 

 
6. Слухали: в.о. директора Черешського психоневрологічного будинку-

інтернату Зинича Ю.С. про стан обслуговування громадян, що перебувають у 
Черешському психоневрологічному будинку-інтернаті. 

Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К., Бойко Є.В. 
Вирішили:  

- Взяти інформацію до відома. 



- Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації подати документи обласній раді щодо призначення 
виконуючого обов'язки директора Черешського психоневрологічного 
будинку-інтернату Зинича Юрія Сільвестровича на посаду директора 
будинку-інтернату на контрактній основі. 

-  
7. Слухали: (внесено з голосу Віщук С.І.)  щодо внесення змін до 

Положення про депутатський фонд щодо соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення 

Виступили: Віщук С.І., Мельничук В.К., Бойко Є.В. 
Вирішили:  

Доручити голові постійної комісії обласної ради з питань праці та 
соціального захисту населення Мельничуку В.К. внести з голосу на засіданні 
чергової сесії обласної ради пропозицію щодо внесення змін до Положення 
про депутатський фонд щодо соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення шляхом скорочення кількості необхідних документів для 
отримання одноразової грошової допомоги  військовим, пораненим під час 
виконання військової служби в зоні проведення антитерористичної операції  
та оформити дану пропозицію протокольним рішенням сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                           В.    Мельничук 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "09"  вересня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про внесення змін до обласного 
 бюджету на 2014 рік 
 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши  інформацію Пушко-Цибуляк Є.М.- 

директора Департаменту фінансів  обласної державної адміністрації про 
внесення змін до обласного бюджету  на 2014 рік, постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести зазначене питання на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 

 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "09"  вересня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про виконання обласного бюджету 
 за перше півріччя  2014 року 
 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши  інформацію Пушко-Цибуляк Є.М.- 

директора Департаменту фінансів  обласної державної адміністрації про 
виконання  обласного бюджету  за перше півріччя 2014 року, постійна 
комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести зазначене питання на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 

 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "09" вересня 2014 р.                 м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про стан підготовки установ 
соціального захисту населення 
до роботи в осінньо-зимовий 
період 2014-2015 років 
 

 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника директора 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації про стан 
підготовки установ соціального захисту населення до роботи в осінньо-
зимовий період 2014-2015 років, постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Інформацію про стан підготовки установ соціального захисту 
населення до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років взяти до 
відома. 

2.  Активізувати роботу Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації щодо підготовки установ соціального захисту 
населення до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років та 
забезпечення установ альтернативними видами опалення.  

 

 

 

Голова постійної комісії                                                     В. Мельничук                                  
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 
 
    " 09 "  вересня 2014 р.                     м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про стан соціального захисту 
населення у Вижницькому районі 
 
 

 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши  інформацію про стан соціального 

захисту населення у Вижницькому районі, постійна комісія, - 
 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

В зв'язку з відсутністю на засіданні постійної комісії обласної ради 
представника управління соціального захисту населення Вижницької РДА, а 
також відсутністю всебічної інформації та аналізу з даного питання розгляд 
питання щодо стану соціального захисту населення у Вижницькому районі 
перенести на наступне засідання постійної комісії. 
 

 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "09" вересня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про стан роботи соціальних 
працівників у Вижницькому 
районі, її ефективність 
 
 

 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію про стан роботи соціальних 
працівників у Вижницькому районі, її ефективність постійна комісія, - 

 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

В зв'язку з відсутністю на засіданні постійної комісії обласної ради 
представника управління соціального захисту населення Вижницької РДА, а 
також відсутністю всебічної інформації та аналізу з даного питання розгляд 
питання щодо стану роботи соціальних працівників у Вижницькому районі, її 
ефективність перенести на наступне засідання постійної комісії. 

 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
    "09" вересня 2014 р.                                м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про стан обслуговування громадян,  
що перебувають в Черешському психо- 
неврологічному будинку-інтернаті 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію виконуючого обов'язки 
директора Черешського психоневрологічного будинку-інтернату Зинича 
Ю.С., про стан обслуговування громадян, що перебувають у Черешському 
психоневрологічному будинку-інтернаті, постійна комісія, - 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації при формуванні бюджетних запитів врахувати 
необхідність фінансового забезпечення проведення робіт з ремонту 
харчоблоку, пральні та котельні Черешського психоневрологічного будинку-
інтернату. 

3. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації призначити Зинича Юрія Сільвестровича  на посаду 
директора Черешського психоневрологічного будинку-інтернату. 

 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 

 
 
    "09" вересня 2014 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про внесення змін до Положення про 
депутатський фонд щодо соціальної  
підтримки малозабезпечених верств 
населення  
 

Розглянувши та обговоривши  пропозицію депутата обласної ради 
Віщук С.І. про необхідність внесення змін до Положення про депутатський 
фонд щодо соціальної підтримки малозабезпечених верств населення  
постійна комісія, - 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

 
Доручити голові постійної комісії обласної ради з питань праці та 

соціального захисту населення Мельничуку В.К. внести з голосу на засіданні 
чергової сесії обласної ради пропозицію щодо внесення змін до Положення 
про депутатський фонд щодо соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення шляхом скорочення кількості необхідних документів для 
отримання одноразової грошової допомоги  військовим, пораненим під час 
виконання військової служби в зоні проведення антитерористичної операції  
та оформити дану пропозицію протокольним рішенням сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 
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