
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
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 
  

 
  "24"  грудня 2015 року                                                      м. Чернівці, 12.00 

ПРОТОКОЛ № 1  
засідання постійної комісії 

 
Присутні:  Рошка А.І., Кобевко О.П., Палій В.М., Пріску В.В.      
 
Запрошені: Півень Ю.Й., Андрієць О.А., Ковалець Ю.М., Думанчук А.І.  
 
 1.  Про проект рішення "Про затвердження Обласної комплексної 
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 
"Турбота" на 2016-2018 роки" 
Доповідач: заступник директора Департаменту соціального захисту 
населення Півень Ю.Й. 

 2. Про проект рішення "Про затвердження Порядку надання 
одноразової грошової допомоги окремим категоріям громадян, які 
проживають у Чернівецькій області, за рахунок коштів Обласної комплексної 
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Турбота" 
на 2016-2018 р.р." 
Доповідач: заступник директора Департаменту соціального захисту 
населення Півень Ю.Й. 

3.  Про проект рішення "Про затвердження Порядку надання грошової 
допомоги учасникам антитерористичної операції, волонтерам, які надають 
волонтерську допомогу в районі проведення антитерористичної операції, 
бойових дій та збройного конфлікту та членам їх сімей" 
Доповідач: заступник директора Департаменту соціального захисту 
населення Півень Ю.Й. 
 4. Про проект рішення "Про внесення змін до Комплексної Програми 
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції (учасникам 
бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки 
Доповідач: заступник директора Департаменту соціального захисту 
населення Півень Ю.Й. 

5.  Про проект рішення обласної ради "Про затвердження Комплексної 
програми Трансплантологія в 2015-2018 роках" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної 
адміністрації Андрієць О.А. 

 



6. Про проект рішення обласної ради "Про призначення Гавриша І.І. на 
посаду генерального директора СТМО "Фтизіатрія", головного лікаря КМУ 
"Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер". 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної 
адміністрації Андрієць О.А. 
 

7.  Про проект рішення обласної ради "Про призначення Леонець С.І. 
на посаду начальника обласної комунальної установи "Чернівецький 
обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-
технічного та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони 
здоров'я області" 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної 
адміністрації Андрієць О.А. 
 

8.  Про залишення існуючою мережі лікувальних закладів у міській 
комунальній власності та передбачення її фінансування за рахунок передачі з 
обласного бюджету субвенції бюджету міста Чернівців. 
Доповідач:Голова постійної комісії обласної ради Рошка А.І. 
 

9. Про план роботи постійної комісії обласної ради на 2016 рік. 
Доповідач:Голова постійної комісії обласної ради Рошка А.І. 

 
 
1. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту соціального 
захисту населення Півня Ю.Й. про проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки" 
     Виступили: Рошка А.І., Кобевко О.П. , Палій В.М. 

Вирішили:  
1. Взяти зазначену інформацію до відома  
2. Внести проект рішення "Про затвердження Обласної комплексної 

програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 
"Турбота" на 2016-2018 роки" на розгляд сесії обласної ради. 

 
2. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту соціального 

захисту населення Півня Ю.Й. про проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги окремим 
категоріям громадян, які проживають у Чернівецькій області, за рахунок 
коштів Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення Турбота" на 2016-2018 р.р." 
     Виступили: Рошка А.І., Кобевко О.П., Пріску В.В., Палій В.М.      

Вирішили:  
1. Взяти інформацію до відома.  
2. Внести проект рішення "Про затвердження Порядку надання 

одноразової грошової допомоги окремим категоріям громадян, які 
проживають у Чернівецькій області, за рахунок коштів Обласної комплексної 
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Турбота" 
на 2016-2018 р.р." на розгляд сесії обласної ради. 

 



3.  Слухали: інформацію заступника директора Департаменту 
соціального захисту населення Півня Ю.Й. про проект рішення обласної ради 
"Про затвердження Порядку надання грошової допомоги учасникам 
антитерористичної операції, волонтерам, які надають волонтерську допомогу 
в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного 
конфлікту та членам їх сімей" 

Виступили: Рошка А.І., Кобевко О.П., Палій В.М. , Ковалець Ю.М.,     
Вирішили:  
1. Взяти інформацію до відома.  
2. Внести проект рішення  "Про затвердження Порядку надання 

грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, волонтерам, які 
надають волонтерську допомогу в районі проведення антитерористичної 
операції, бойових дій та збройного конфлікту та членам їх сімей" на розгляд 
сесії обласної ради. 

 
4. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту 

соціального захисту населення Півня Ю.Й. про проект рішення обласної ради 
"Про внесення змін до Комплексної Програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції (учасникам бойових дій) та членів їх 
сімей на 2015-2016 роки" 

Виступили: Рошка А.І., Кобевко О.П., Ковалець Ю.М., Палій В.М.      
Вирішили:  
1. Взяти інформацію до відома.  
2. Внести проект рішення  "Про внесення змін до Комплексної 

Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції 
(учасникам бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки"  на розгляд 
сесії обласної ради. 

 
5. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації Андрієць О.А. про проект рішення обласної 
ради "Про затвердження Комплексної програми Трансплантологія в 2015-
2018 роках" 

Виступили: Рошка А.І., Кобевко О.П., Пріску В.В.      
Вирішили:  
1. Взяти інформацію до відома.  
2. Внести проект рішення   "Про затвердження Комплексної програми 

Трансплантологія в 2015-2018 роках"  на розгляд сесії обласної ради. 
 
6. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я 

обласної державної адміністрації Андрієць О.А. про проект рішення обласної 
ради "Про призначення Гавриша І.І. на посаду генерального директора 
СТМО "Фтизіатрія", головного лікаря КМУ "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер". 

Виступили: Рошка А.І., Кобевко О.П., Палій В.М.     
Вирішили:  
1. Взяти інформацію до відома.  
2. Ставилось на голосування питання про внесення проекту рішення   

"Про призначення Гавриша І.І. на посаду генерального директора СТМО 
"Фтизіатрія", головного лікаря КМУ "Обласний клінічний 



протитуберкульозний диспансер", але дане питання не набрало необхідної 
кількості голосів. 

Результати голосування:  за - 2, утримались - 1, проти - 1. 
 Рішення не прийнято. 
 

7. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я 
обласної державної адміністрації Андрієць О.А. про проект рішення обласної 
ради "Про призначення Леонець С.І. на посаду начальника обласної 
комунальної установи "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного 
супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області" 

 Виступили: Рошка А.І., Кобевко О.П., Пріску В.В.      
Вирішили:  
1. Взяти інформацію до відома.  
2. Внести проект рішення   "Про призначення Леонець С.І. на посаду 

начальника обласної комунальної установи "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-технічного 
та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області" 
на розгляд сесії обласної ради. 

 
8. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради Рошки 

А.І. про звернення Чернівецького міського голови Каспрука О.П. до обласної 
ради щодо залишення існуючою мережі лікувальних закладів у міській 
комунальній власності та передбачення її фінансування за рахунок передачі з 
обласного бюджету субвенції бюджету міста Чернівців. 

Виступили: Рошка А.І., Кобевко О.П., Пріску В.В.      
Вирішили:  
1. Взяти інформацію до відома.  
2. Відкласти розгляд даного питання до прийняття Державного 

бюджету України. 
 
9. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради з 

питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей про план роботи комісії на 2016 рік. 

Виступили: Рошка А.І., Кобевко О.П., Пріску В.В.      
Вирішили:  
Погодитись з планом роботи постійної комісії на 2016 рік з 

урахуванням щоквартальних внесень змін за потребою. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                               А. Рошка 
 



 
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 

 
 
 
    " 24"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про затвердження Обласної комплексної  
програми соціальної підтримки малозабезпечених 
верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки 
 
 

 
 

 
Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

затвердження Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки", постійна 
комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти проект рішення до відома. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про затвердження 

Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки" на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії                       А. Рошка 
 
 



 
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 

 
 
 
    "24"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про затвердження Порядку надання 
одноразової грошової допомоги 
окремим категоріям громадян, які 
проживають у Чернівецькій області, 
за рахунок коштів Обласної комплексної 
програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення 
"Турбота" на 2016-2018 р.р. 
 
 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги окремим 
категоріям громадян, які проживають у Чернівецькій області, за рахунок 
коштів Обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 р.р." , постійна 
комісія, - 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти проект рішення до відома. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про затвердження Порядку 

надання одноразової грошової допомоги окремим категоріям громадян, які 
проживають у Чернівецькій області, за рахунок коштів Обласної комплексної 
програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 
"Турбота" на 2016-2018 р.р."  на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії                       А. Рошка 



 
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 

 
 
 
    "24"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про затвердження Порядку надання 
грошової допомоги учасникам 
антитерористичної операції, волонтерам,  
які надають волонтерську допомогу 
в районі проведення антитерористичної 
операції, бойових дій та збройного 
конфлікту, та членам їх сімей 
 
 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Порядку надання грошової допомоги учасникам 
антитерористичної операції, волонтерам, які надають волонтерську допомогу 
в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного 
конфлікту, та членам їх сімей", постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти проект рішення до відома. 
2. Внести проект рішення обласної ради " Про затвердження Порядку 

надання грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, 
волонтерам, які надають волонтерську допомогу в районі проведення 
антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, та членам 
їх сімей", на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії                       А. Рошка 
 



 
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 

 
 
 
    "24  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про внесення змін до Комплексної 
Програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної  
операції (учасників бойових дій)  
та членів їх сімей на 2015-2016 роки 
 
 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до Комплексної Програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 
2015-2016 роки", постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти проект рішення до відома. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 

Комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2015-2016 роки", на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії                       А. Рошка 
 
 



 
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 

 
 
 
    "24"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про затвердження Комплексної  
програми Трансплантологія 
у 2015-2018 роках 
 
 

 
 

 
Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

затвердження Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках", 
постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти проект рішення до відома. 
2. Внести проект рішення обласної ради на розгляд сесії обласної ради 

"Про затвердження Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 
роках" при умові врахування, того що 2015 рік завершується та  виключення 
з показників затрат програми (додаток № 2) обсяг коштів з обласного 
бюджету у сумі 1400,0 тис. грн., які пропонувалося залучити на виконання 
програми у 2015 році, зменшивши у колонці 6 зазначеного додатку суму 
витрат на виконання програми (замість 7400,0 тис. грн. внести 6000,0 тис. 
грн.)  та зменшивши обсяг ресурсів відповідно на зазначену суму.  
 

 
Голова постійної комісії                       А. Рошка 
 
 
 



 
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 

 
 
    "24"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 

В И С Н О В О К 
      
Про розгляд внесеного головою обласної 
державної адміністрації подання щодо 
призначення Гавриша І. І. на посаду 
генерального директора спеціалізованого 
територіального медичного об'єднання 
"Фтизіатрія", головного лікаря комунальної 
медичної установи "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер"  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Гавриша Івана Івановича щодо 

призначення його на посаду генерального директора спеціалізованого 
територіального медичного об'єднання "Фтизіатрія", головного лікаря 
комунальної медичної установи "Обласний клінічний протитуберкульозний 
диспансер" від 15.09.2015 року, враховуючи внесене головою 
облдержадміністрації подання щодо його призначення на зазначену посаду 
від 23.09.2015 року  № 01.36/18-2260, висновок постійної комісії обласної 
ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області та керуючись Положенням 
про порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим 
рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 
Рішення щодо внесення проекту рішення на розгляд сесії обласної ради з 

призначення Гавриша І. І. на посаду генерального директора 
спеціалізованого територіального медичного об'єднання "Фтизіатрія", 
головного лікаря комунальної медичної установи "Обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер" не прийнято.  
 
 
Голова постійної комісії                       А. Рошка 



 
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 

 
 
    "24"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про розгляд внесеного головою обласної 
державної адміністрації подання щодо 
призначення Леонець С.І. на посаду 
начальника ОКУ "Чернівецький обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики, інженерно-технічного та 
фармацевтичного супроводу діяльності 
закладів охорони здоров'я області"  

 

 
Розглянувши та обговоривши заяву Леонець Світлани Іванівни від 

15.09.2015р. щодо призначення її на посаду начальника обласної комунальної 
установи "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу діяльності 
закладів охорони здоров'я області", враховуючи внесене головою 
облдержадміністрації подання щодо її призначення на зазначену посаду від 
23.09.2015р. № 01.36/18-2261 та керуючись Положенням про порядок 
призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням ХІV 
сесії обласної ради VІ скликання від 25.12.2012р. № 184-14/12, комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Погодити, внесене головою обласної державної адміністрації, подання 
щодо призначення Леонець Світлани Іванівни на посаду начальника обласної 
комунальної установи "Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного 
супроводу діяльності закладів охорони здоров'я області". 

2.  Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 
 

 
Голова постійної комісії                       А. Рошка 
 
 
 



 
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 

 
 
 
    "24"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про звернення Чернівецького міського 
голови Каспрука О.П. до обласної 
ради  
 
 

 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Рошки А.І. про звернення Чернівецького міського голови 
Каспрука О.П. до обласної ради щодо залишення існуючою мережі 
лікувальних закладів у міській комунальній власності та передбачення її 
фінансування за рахунок передачі з обласного бюджету субвенції бюджету 
міста Чернівців постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Взяти інформацію до відома.  
2. Повернутися до даного питання після прийняття Державного 

бюджету України. 
 
 
 
 

Голова постійної комісії                       А. Рошка 
 



 
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 

 
 
 
    "24"  грудня  2015 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про план роботи постійної 
комісії обласної ради на 2016 рік 
 
 

 
 

 
Розглянувши та обговоривши  план роботи постійної комісії обласної 

ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей на 2016 рік постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти план роботи комісії до відома. 
2. Подати план роботи постійної комісії на 2016 рік на затвердження 

голові обласної ради. 
 
 
 

Голова постійної комісії                       А. Рошка 
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