
 
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 
  

 
  12  січня  2016 року                                                      м. Чернівці, 12.00 

ПРОТОКОЛ № 3  
засідання постійної комісії 

 
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В.      
Запрошені:. Дякова А.А.,Верига О.В., Андрієць О.А.., представники 
громадських організацій, Думанчук А.І 
  

1.Щодо передбачення в обласному бюджеті на 2016 рік коштів у сумі 
120 тис. грн. для виплати грошової допомоги родині загиблого в зоні 
проведення АТО Володимира Бузенка, який проживав у с. Великий Кучурів 
Сторожинецького району. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.  
2. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2015 року. 
Доповідач: заступник директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації Дякова А.А. 
3.Про приведення обласного бюджету на 2016 рік у відповідність до 

Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" та інших 
законодавчих актів. 

Доповідач: заступник директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації Дякова А.А. 
4.Про організацію соціального захисту учасників АТО і членів їх сімей; 
Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації Верига О.В. 
5.Про організацію системи медичного обслуговування учасників АТО і 

членів їх сімей; 
Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації Андрієць О.А. 
 6.Про забезпечення учасників АТО земельними ділянками для 
будівництва житла. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
7. Про надання пільгових кредитів учасникам АТО для будівництва 

житла. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
8. Про ознайомлення з інформацією щодо надання статусу учасника 

бойових дій. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 



9. Про ознайомлення з роботою комунальних установ соціальної та 
медичної сфери діяльності. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
10. Про долучення до роботи постійної комісії учасників АТО з правом 

дорадчого голосу. 
   Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

 
1.Слухали: інформацію голови постійної комісії Малишевського І.О. 

щодо передбачення в обласному бюджеті на 2016 рік коштів у сумі 120 тис. 
грн. для виплати грошової допомоги родині загиблого в зоні проведення АТО 
Володимира Бузенка, який проживав у с. Великий Кучурів Сторожинецького 
району. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

Рекомендувати Департаменту фінансів облдержадміністрації в 
обласному бюджеті на 2016 рік передбачити кошти для виплати грошової 
допомоги родині загиблого в зоні проведення АТО Бузенко В., які 
проживають у с. Великий Кучурів Сторожинецького району. 

2. Слухали:інформацію заступника директора Департаменту фінансів 
ОДА Дякової А.А. про проект рішення обласної ради "Про виконання 
обласного бюджету за 9 місяців 2015 року" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Внести проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 

3.Слухали: інформацію заступника директора Департаменту фінансів 
ОДА Дякової А.А. про проект рішення обласної ради "Про приведення 
обласного бюджету на 2016 рік у відповідність до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2016 рік" та інших законодавчих актів. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Внести проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 

4.Слухали: інформацію директора Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації Вериги О.В. щодо організації соціального 
захисту учасників АТО і членів їх сімей; 

     Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення 

Чернівецької обласної державної адміністрації взяти на постійний контроль 
питання щодо підтримки учасників АТО і членів їх сімей. 

3. В березні 2016 року повторно заслухати інформацію Департаменту 
соціального захисту населення ОДА про вжиті заходи щодо покращення 
організації соціального захисту учасників АТО і членів їх сімей. 
 



5.Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації Андрієць О.А. щодо організації системи медичного 
обслуговування учасників АТО і членів їх сімей; 

     Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Взяти інформацію до відома. 
2. Рекомендувати департаменту охорони здоров'я Чернівецької 

обласної державної адміністрації взяти на постійний контроль питання щодо 
підтримки учасників АТО і членів їх сімей. 

3. В березні 2016 року повторно заслухати інформацію Департаменту 
охорони здоров'я ОДА про вжиті заходи щодо покращення організації 
медичного обслуговування учасників АТО і членів їх сімей. 

   6.Слухали: інформацію голови постійної обласної ради Малишевського 
І.О. щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками для 
будівництва житла. 

     Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
Рекомендувати голові обласної ради звернутися до голів Чернівецької 

та Новодністровської міських рад, районних, міських селищних, сільських  та 
об'єднаних громад районів щодо надання обласній раді до 19.02.2016р. 
повного переліку земельних ділянок, які можуть бути надані учасникам АТО 
для будівництва житла. 

7.  Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.О. щодо надання пільгових кредитів учасникам АТО для 
будівництва житла. 

     Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації вивчити 
питання щодо можливості надання пільгових кредитів учасникам АТО для 
будівництва житла та за результатами зазначеного вивчення інформувати 
обласну раду. 

8. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.О. щодо ознайомлення з інформацією щодо надання 
статусу учасника бойових дій. 

     Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань охорони 

здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей Малишевського І.О. щодо надання статусу учасника бойових 
дій взяти до відома. 

2. Для надання повної інформації з даного питання запросити на 
наступне засідання постійної комісії обласного військового комісара.  

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 Малишевського І.О. щодо ознайомлення з 
роботою комунальних установ соціальної та медичної сфер діяльності. 

     Виступили: члени комісії 
Вирішили:  



1. У зв'язку з необхідністю ознайомлення з роботою комунальних 
установ соціальної та медичної сфер діяльності, а також підвищення 
ефективності їх роботи рекомендувати голові обласної ради, у відповідності 
до Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників 
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
надсилати керівникам Департаментів охорони здоров'я та соціального 
захисту населення облдержадміністрації та керівникам комунальних закладів 
нагадування про закінчення строку дії контрактів та строкових трудових 
договорів та необхідність подання відповідних документів для розгляду на 
засіданнях відповідних комісій.  

2. Cтворити робочу групу у складі Малишевського І.О., Кобевко О.П., 
Пріску В.В., представників профільних департаментів та постійної комісії 
обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (за згодою) щодо 
вивчення роботи комунальних закладів у керівників яких закінчуються 
строки дії контракту чи строкового трудового договору.  

10. Слухали: пропозицію голови постійної комісії обласної ради з 
питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. щодо включення до 
складу постійної комісії обласної ради представників громадськості та 
волонтерських організацій. 

     Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

1. Долучити до роботи постійної комісії обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей наступних громадян: 

- Киричик Андрій Олександрович; 
- Захлівняк Сергій Анатолійович; 
- Білівський Ігор Анатолійович; 
- Шеффер Вальтер Кондратович; 
- Ковбаско Володимир Федорович; 
- Черненко Артемій Вікторович. 

2. З метою відкритості і публічності роботи постійної комісії склад 
представників громадськості може бути збільшено. 

 
 

 
    

Голова постійної комісії                                                         І. Малишевський 
 



 
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 

 
 
    "12"  січня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про розгляд звернення 
Сторожинецької РДА щодо виплати 
грошової допомоги родині загиблого в 
зоні АТО Бузенко В.  

 

 
 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., 
заступника директора Департаменту фінансів ОДА Дякової А.А. щодо 
звернення Сторожинецької РДА з передбачення коштів в обласному бюджеті 
на 2016 рік для виплати грошової допомоги родині загиблого в зоні АТО 
Бузенко В., комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

 
Рекомендувати Департаменту фінансів облдержадміністрації в 

обласному бюджеті на 2016 рік передбачити кошти для виплати грошової 
допомоги родині загиблого в зоні проведення АТО Бузенко В., які 
проживають у с. Великий Кучурів Сторожинецького району. 
 

 
 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 
 
 
 



 
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 

 
 
 
    "12"  січня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про виконання обласного бюджету 
за 9 місяців 2015 року 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

виконання обласного бюджету за 9 місяців 2015 року", постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

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

 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 

 
 
 



 
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 

 
 
 
    "12"  січня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       
Про приведення обласного бюджету  
на 2016 рік у відповідність до Закону 
України "Про Державний бюджет 
України на 2016 рік" та інших 
законодавчих актів 
 
 

 
Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

приведення обласного бюджету на 2016 рік у відповідність до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" та інших 
законодавчих актів", постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

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

 
 
 
 
 
 

Голова постійної комісії           І.Малишевський 
 

 
 



 
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 

 
 
    12  грудня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про організацію соціального 
захисту учасників АТО і членів їх 
сімей  

 

 
 
 
Заслухавши інформацію директора Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації Вериги О.В. щодо організації соціального 
захисту учасників АТО і членів їх сімей, комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Інформацію Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації щодо організації соціального захисту учасників АТО і 
членів їх сімей взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
ОДА взяти на постійний контроль питання щодо підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей. 

3. В березні 2016 року повторно заслухати інформацію Департаменту 
соціального захисту населення ОДА про вжиті заходи щодо покращення 
організації соціального захисту учасників АТО і членів їх сімей. 
 

 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 
 
 
 
 



 
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 

 
 
    "12"  січня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про організацію системи 
медичного обслуговування 
учасників АТО і членів їх сімей  

 

 
 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту 

охорони здоров'я облдержадміністрації Андрієць О.А. щодо організації 
системи медичного обслуговування учасників АТО і членів їх сімей, комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров'я 

Чернівецької обласної державної адміністрації Андрієць О.А. щодо 
організації системи медичного обслуговування учасників АТО і членів їх 
сімей взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я ОДА взяти на 
постійний контроль питання щодо медичної підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей. 

3. В березні 2016 року повторно заслухати інформацію Департаменту 
охорони здоров'я ОДА про вжиті заходи щодо покращення організації 
медичного обслуговування учасників АТО і членів їх сімей. 
 

 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 
 
 
 
 



 
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 

 
 
    "12"  січня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про забезпечення  учасників АТО і 
членів їх сімей земельними 
ділянками для будівництва житла 

 

 
 
Заслухавши пропозицію голови постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. щодо забезпечення 
учасників АТО і членів їх сімей земельними ділянками для будівництва 
житла, комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Рекомендувати голові обласної ради звернутися до голів Чернівецької 
та Новодністровської міських рад, районних, міських селищних, сільських  та 
об'єднаних громад районів щодо надання обласній раді до 19.02.2016р. 
повного переліку земельних ділянок, які можуть бути надані учасникам АТО 
для будівництва житла. 
 

 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 
 
 



 
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 

 
 
    "12"  січня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про надання пільгових кредитів 
учасникам АТО для будівництва 
житла 

 

 
 
Заслухавши інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. щодо надання пільгових 
кредитів учасникам АТО будівництва житла, комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації вивчити 

питання щодо можливості надання пільгових кредитів учасникам АТО для 
будівництва житла та за результатами зазначеного вивчення інформувати 
обласну раду. 
 

 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 
 
 
 



 
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 

 
 
    "12"  січня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про ознайомлення з інформацією щодо 
надання статусу учасника бойових дій 

 

 
 
Заслухавши інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. щодо надання статусу 
учасника бойових дій, комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і 
членів їх сімей Малишевського І.О. щодо надання статусу учасника бойових 
дій взяти до відома. 

2. Для надання повної інформації з даного питання запросити на 
наступне засідання постійної комісії обласного військового комісара.  
 

 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 
 
 
 



 
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 

 
 
    "12"  січня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про ознайомлення з роботою 
комунальних установ соціальної та 
медичної сфер діяльності 

 

 
Заслухавши пропозицію голови постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. щодо ознайомлення з 
роботою установ соціальної та медичної сфер діяльності, а також підвищення 
ефективності їх роботи, комісія  

ВИРІШИЛА: 
 

1. У зв'язку з необхідністю ознайомлення з роботою комунальних 
установ соціальної та медичної сфер діяльності, а також підвищення 
ефективності їх роботи рекомендувати голові обласної ради, у відповідності 
до Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників 
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 
надсилати керівникам Департаментів охорони здоров'я та соціального 
захисту населення облдержадміністрації та керівникам комунальних закладів 
нагадування про закінчення строку дії контрактів та строкових трудових 
договорів та необхідність подання відповідних документів для розгляду на 
засіданнях відповідних комісій.  

2. Створити робочу групу у складі Малишевського І.О., Кобевко О.П., 
Пріску В.В з залученням представників профільних департаментів та 
постійної комісії обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (за згодою) 
щодо вивчення роботи комунальних закладів у керівників яких закінчуються 
строки дії контракту чи строкового трудового договору.  

 
Голова постійної комісії             І. Малишевський 
 



 
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 

 
 
    "12"  січня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       
Про включення до складу 
постійної комісії обласної ради 
представників громадськості та 
волонтерських організацій 

 

 
 
 
Заслухавши пропозицію голови постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О. щодо включення до 
складу постійної комісії обласної ради учасників АТО, представників 
громадськості та волонтерських організацій з правом дорадчого голосу, 
комісія  

ВИРІШИЛА: 
 
1. Долучити до роботи постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей наступних громадян: 

- Киричик Андрій Олександрович; 
- Захлівняк Сергій Анатолійович; 
- Білівський Ігор Анатолійович; 
- Шеффер Вальтер Кондратович; 
- Ковбаско Володимир Федорович; 
- Черненко Артемій Вікторович. 

2. З метою відкритості і публічності роботи постійної комісії склад 
представників громадськості може бути збільшено. 

 
 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 
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