
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

У К Р А Ї Н А  

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

  

 

  " 19" березня 2015 року                                                     м. Чернівці 

                                                                                                              

Протокол № 37 

засідання постійної комісії обласної ради  

Присутні : 

 Віщук С.І, Мельничук В.К.  Залявський В.Д., Мігайчук М.М. 

 Запрошені:  

Сідляр І.А., Чобан Ю.І., Верига О.В., Півень Ю.Й., Думанчук А.І  

 

Порядок денний засідання:  
 

1. Про виконання обласного бюджету за 2014 рік. 

Доповідач: заступник директора Департаменту фінансів ОДА Чобан Ю.І.; 

2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік. 

Доповідач: заступник директора Департаменту фінансів ОДА Чобан Ю.І.; 

3. Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області 

на 2015 рік. 

Доповідач: директор Департаменту економічного розвитку ОДА Сідляр І.А.; 

4. Про стан контролю за дотриманням чинного законодавства про оплату 

праці та легалізацію заробітної плати в області. 

   Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА 

Верига О.В. 

5. Про стан соціальної підтримки громадян України, переміщених з 

тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної 

операції. 

   Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА 

Верига О.В. 

6. Про звернення заступника головного лікаря ОКУ "Чернівецький 

обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" Юдицького В.В. 

щодо напрямків соціального життя громадян області та м. Чернівці. 

 Доповідач: Голова постійної комісії обласної ради з питань праці та 

соціального захисту населення області Мельничук В.К. 

7. Про звернення в.о. заступника голови ОДА, директора Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації Вериги О.В. щодо 

включення в перелік сімей, які отримують житло за рахунок гранту 

фінансової підтримки представництва Євросоюзу в Україні "покращення 

умов життя та соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в 

Чернівецькій області" дитячий будинок сімейного типу на базі родини 



Чернєнкових, які прибули на територію Глибоцького району 08.09.2014р. з м. 

Стаханова Луганської області, а також прийомну сім'ю на базі родини 

Яценко, які прибули до м. Чернівці з м. Новоазовськ Донецької області. 

Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА 

Верига О.В. 

8. Про розгляд звернення трудового колективу Петричанського 

психоневрологічного будинку-інтернату щодо об'єктивної оцінки ситуації в 

закладі та захисту його директора. 

 Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення ОДА 

Верига О.В. 

 

1. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту фінансів 

облдержадміністрації Чобана Ю.І. про виконання обласного бюджету за 2014 

рік. 

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

Вирішили:  

- Взяти інформацію до відома. 

- Внести питання про виконання обласного бюджету за 2014 рік на 

розгляд сесії обласної ради. 

2.  Слухали: інформацію заступника директора Департаменту фінансів 

облдержадміністрації Чобана Ю.І. про внесення змін до обласного бюджету 

на 2015 рік. 

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

Вирішили:  

- Взяти інформацію до відома. 

-  Внести питання про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік на 

розгляд сесії обласної ради. 

3. Слухали: інформацію директора Департаменту економічного розвитку 

облдержадміністрації Сідляра І.А. про програму економічного і соціального 

розвитку Чернівецької області на 2015 рік. 

     Виступили: Віщук С.І., Залявський В.Д. 

Вирішили:  

- Взяти інформацію до відома. 

-    Внести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради. 

4. Слухали: інформацію директора Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації Вериги О.В.  щодо стану контролю за 

дотриманням чинного законодавства про оплату праці та легалізацію 

заробітної плати в області 

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

Вирішили:  

- Взяти інформацію до відома. 

5. Слухали: інформацію директора Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації Вериги О.В. щодо стану соціальної 

підтримки громадян України, переміщених з тимчасово окупованих 

територій та районів проведення антитерористичної операції. 

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

Вирішили:  

- Взяти інформацію до відома. 



 

6. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

праці та соціального захисту населення області Мельничука В.К. щодо 

розгляду звернень заступника головного лікаря ОКУ "Чернівецький 

обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" Юдицького В.В. 

щодо напрямків соціального життя громадян області та м. Чернівці. 

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

Вирішили:  

Інформацію взяти до відома та погодитись з необхідністю подальшого 

удосконалення мережі закладів охорони здоров'я. 

7.Слухали: директора Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації Вериги О.В. щодо включення в перелік сімей, які 

отримують житло за рахунок гранту фінансової підтримки представництва 

Євросоюзу в Україні "покращення умов життя та соціальна адаптація 

внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області" дитячий будинок 

сімейного типу на базі родини Чернєнкових, які прибули на територію 

Глибоцького району 08.09.2014р. з м. Стаханова Луганської області, а також 

прийомну сім'ю на базі родини Яценко, які прибули до м. Чернівці з м. 

Новоазовськ Донецької області. 

          Виступили: Віщук С.І., Залявський В.Д. 

Вирішили:  

Погодитись з пропозиціями Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації щодо включення в перелік сімей, які 

отримують житло за рахунок гранту фінансової підтримки представництва 

Євросоюзу в Україні "покращення умов життя та соціальна адаптація 

внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області" дитячий будинок 

сімейного типу на базі родини Чернєнкових, які прибули на територію 

Глибоцького району 08.09.2014р. з м. Стаханова Луганської області, а також 

прийомну сім'ю на базі родини Яценко, які прибули до м. Чернівці з м. 

Новоазовськ Донецької області. 

8. Слухали: інформацію директора Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації Вериги О.В. про звернення трудового 

колективу Петричанського психоневрологічного будинку-інтернату щодо 

об'єктивної оцінки ситуації в закладі. 

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

      Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома та рекомендувати розглянути дане питання 

на засіданні постійній комісії обласної ради з питань приватизації та 

управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області. 

2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації залучити членів постійної комісії до роботи 

Департаменту щодо вивчення даного питання на місці у Петричанському 

психоневрологічному будинку-інтернаті та недопущення викладених фактів 

у інших установах соціального захисту. 

 

 

Голова постійної комісії                                                     В. Мельничук 



 

 

У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 

 
 

 

    "19"  березня 2015 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Про виконання обласного  

бюджету за 2014 рік 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника директора 

Департаменту фінансів  обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про 

виконання  обласного бюджету  за  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 

 
 

 

    "19"  березня 2015 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Про внесення змін до обласного  

бюджету на 2015 рік 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника директора 

Департаменту фінансів  обласної державної адміністрації Чобана Ю.І. про 

внесення змін до обласного бюджету  на  2015 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 

 
 

 

    "19"  березня 2015 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Про Програму економічного і 

соціального розвитку Чернівецької 

області на 2015 рік 

 

 

 

 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію директора Департаменту 

економічного розвитку  обласної державної адміністрації Сідляра І.А. про 

Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області  на 2015 

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 

 
 

 

    "19"  березня 2015 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Про стан контролю за дотриманням 

чинного законодавства про оплату 

праці та легалізацію заробітної 

плати в області 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію директора Департаменту 

соціального захисту населення  обласної державної адміністрації Вериги О.В. 

щодо стану контролю за дотриманням чинного законодавства про оплату 

праці та легалізацію заробітної плати в області, постійна комісія, - 
 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

Інформацію Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації щодо стану контролю за дотриманням чинного 

законодавства про оплату праці та легалізацію заробітної плати в області 

взяти до відома. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 

 
 

 

    "19"  березня 2015 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Про стан соціальної підтримки  

громадян України, переміщених  

з тимчасово окупованих територій 

та районів проведення антитеро- 

ристичної операції 

 

 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію директора Департаменту 

соціального захисту населення  обласної державної адміністрації Вериги О.В. 

щодо стану соціальної підтримки громадян України, переміщених з 

тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної 

операції, постійна комісія, - 
 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

Інформацію Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації щодо стану соціальної підтримки громадян України, 

переміщених з тимчасово окупованих територій та районів проведення 

антитерористичної операції взяти до відома. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 
 

 

    "19"  березня 2015 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Про розгляд звернень заступника 

головного лікаря ОКУ "Чернівецький 

обласний центр з профілактики та  

боротьби зі СНІДом" Юдицького В.В. 

 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 

обласної ради з питань праці та соціального захисту населення області 

Мельничука В.К. щодо розгляду звернень заступника головного лікаря 

ОКУ "Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі 

СНІДом" Юдицького В.В. щодо стану корупції і нецільового використання 

бюджетних коштів в охороні здоров'я та напрямків соціального життя 

громадян області та м. Чернівці постійна комісія, - 
 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

Інформацію взяти до відома та погодитись з необхідністю подальшого 

удосконалення мережі закладів охорони здоров'я. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 
 
 

    "19"  березня 2015 р.                          м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Щодо розгляду звернення в.о. заступника 

голови ОДА, директора Департаменту 

соціального захисту населення ОДА 

Вериги О.В. 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію директора Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації Вериги О.В. щодо 

включення в перелік сімей, які отримують житло за рахунок гранту 

фінансової підтримки представництва Євросоюзу в Україні "покращення 

умов життя та соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб в 

Чернівецькій області" дитячий будинок сімейного типу на базі родини 

Чернєнкових, які прибули на територію Глибоцького району 08.09.2014р. з м. 

Стаханова Луганської області, а також прийомну сім'ю на базі родини 

Яценко, які прибули до м. Чернівці з м. Новоазовськ Донецької області 

постійна комісія, - 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

Погодитись з пропозицією Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації щодо включення в перелік сімей, які отримують житло 

за рахунок гранту фінансової підтримки представництва Євросоюзу в Україні 

"покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо переміщених 

осіб в Чернівецькій області" дитячий будинок сімейного типу на базі родини 

Чернєнкових, які прибули на територію Глибоцького району 08.09.2014р. з м. 

Стаханова Луганської області, а також прийомну сім'ю на базі родини 

Яценко, які прибули до м. Чернівці з м. Новоазовськ Донецької області. 

 

 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 

 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

Постійна комісія з питань праці та  

соціального захисту населення 

 
 

 

    "19"  березня 2015 р.                            м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Про звернення трудового колективу 

Петричанського психоневрологічного 

будинку-інтернату 

 

 

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 

обласної ради з питань праці та соціального захисту населення області 

Мельничука В.К. про звернення трудового колективу Петричанського 

психоневрологічного будинку-інтернату щодо об'єктивної оцінки ситуації в 

закладі та захисту його директора., постійна комісія, - 
 

 

             В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Інформацію взяти до відома та рекомендувати розглянути дане питання 

на засіданні постійній комісії обласної ради з питань приватизації та 

управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області. 

2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації залучити членів постійної комісії з питань праці та 

соціального захисту населення до роботи Департаменту щодо вивчення 

даного питання на місці у Петричанському психоневрологічному будинку-

інтернаті та недопущення викладених фактів у інших установах соціального 

захисту. 

 

 

Голова постійної комісії           В.Мельничук 

 

 

 


