
 

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 
  

 

  03  лютого 2016 року                                                      м. Чернівці, 14.00 

ПРОТОКОЛ № 4  
засідання постійної комісії 

 
  

Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В.      

Запрошені: Думанчук А.І., Сідляр І.А., Андрієць О.А., Гопко Н.В., 

представники громадських організацій  

 

1. Про план заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2020 року. 

Доповідач: директор Департаменту економіки ОДА Сідляр І.А. 

 

2. Про епідеміологічну ситуацію в Чернівецькій області. 

Доповідач: директор Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації Андрієць О.А., головний лікар  Чернівецької обласної 

державної санітарно-епідеміологічної станції Гопко Н.В. 

 

3.Про дотримання чинного законодавства при призначенні державної 

соціальної допомоги, пільг і субсидій. 

Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації Верига О.В. 
 

4.Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу ОКП 

"Бальнеологічний санаторій "Брусниця"  

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

 

5. Про надання 100-відсоткової пільги на оплату за електроенергію 

учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих під час участі в 

антитерористичній операції, що проживають у Чернівецькій області 

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

 

6. Про розгляд звернення Громадської ради при обласній комунальній 

установі "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни"щодо збільшення 

на 2016 рік кошторису з метою забезпечення задовільного надання медичної 

допомоги та повноцінної реабілітації, насамперед учасників бойових дій в 

зоні АТО. 

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

 



 

1.Слухали: інформацію директора Департаменту економіки 

облдержадміністрації щодо плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках 

Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року. 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Внести проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 

 

2.Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я ОДА 

Андрієць О.А. та головний лікар  Чернівецької обласної державної санітарно-

епідеміологічної станції Гопко Н.В. щодо епідеміологічної ситуації в 

Чернівецькій області 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації за участю 

первинної ланки закладів охорони здоров'я, постійної комісії та обласної 

ради відпрацювати гнучку систему заходів щодо завчасного попередження 

епідеміологічних ситуацій в області. 

3. З метою запобігання та поширення вірусних інфекцій в області, а 

також своєчасної їх профілактики, рекомендувати Департаменту охорони 

здоров'я облдержадміністрації ініціювати розгляд на сесії обласної ради 

звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров'я 

України щодо закупівлі для потреб області сучасних інвазивних апаратів 

штучної вентиляції легень та пульсоксиметрів. 

 

3.Слухали: Враховуючи, що директор Департаменту соціального захисту 

населення ОДА Верига О.В. не прибула на засідання постійної комісії 

питання щодо дотримання чинного законодавства при призначенні державної 

соціальної допомоги, пільг і субсидій не розглядалося. 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

Звернутися до голови обласної державної адміністрації для вжиття 

відповідних заходів до директора Департаменту соціального захисту 

населення ОДА Вериги О.В., яка проігнорувала запрошення та не з'явилась 

03.02.2016р. на засідання постійної комісії обласної ради  з питань охорони 

здоров'я, соціального захисту населення, праці та підтримки учасників АТО і 

членів їх сімей чим виявила свою неповагу до народних обранців та 

представників Буковинської громади. Відсутність інформації Департаменту 

соціального захисту населення ОДА не дало можливість розглянути та 

прийняти рішення з питань забезпечення соціального захисту жителів 

Чернівецької області.  

Таке ігнорування засідання комісії є грубим порушенням Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", яким передбачені 

контрольні функції обласною радою за роботою обласної виконавчої влади. 

 



4. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. щодо функціонування цілісного майнового комплексу 

ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця". 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1. Враховуючи особливість лікувальних властивостей Брусницької 

мінеральної води у лікуванні та відновленні функцій опорно-рухового 

апарату, що є найбільшою проблемою для поранених бійців АТО обласній 

державній адміністрації та обласній раді з залученням фахівців з 

Міністерства охорони здоров'я України вивчити можливість створення на 

базі цілісного майнового комплексу ОКП "Бальнеологічний санаторій 

"Брусниця"  реабілітаційного центру для учасників АТО. 

2. На період вивчення та прийняття відповідного рішення 

рекомендувати обласній раді не проводити жодних дій по відчудженню, 

передачі в оренду цілісного майнового комплексу ОКП "Бальнеологічний 

санаторій "Брусниця" чи його часток. 

 

5. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. про надання 100-відсоткової пільги на оплату за 

електроенергію учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих 

під час участі в антитерористичній операції, що проживають у Чернівецькій 

області. 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації  спільно з зацікавленими відомствами розробити та 

подати на розгляд сесії обласної ради питання щодо надання 100-відсоткової 

пільги на оплату за електроенергію учасникам АТО, членам їх сімей та 

членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції, що 

проживають у Чернівецькій області 

 

6. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. щодо збільшення на 2016 рік кошторису обласної 

комунальної установи "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни" . 

Виступили: члени комісії 

Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації  

розглянути звернення Громадської ради при ОКУ "Чернівецький обласний 

госпіталь ветеранів війни" та надати відповідні пропозиції щодо збільшення 

на 2016 рік кошторису зазначеної установи з метою забезпечення 

задовільного надання медичної допомоги та повноцінної реабілітації, 

насамперед учасникам бойових дій в зоні АТО. 

 

 

    

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 

 
 

 

    "03"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                       

В И С Н О В О К 
       

Про план заходів з реалізації у  

2015-2017 роках Стратегії розвитку 

 Чернівецької області на період до  

2020 року 

 

 

 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про план 

заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької 

області на період до 2020 року", 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 

 
 

    "03"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       

Про епідеміологічну ситуацію в 

Чернівецькій області. 

 
 

 

 

Заслухавши інформацію директора Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації Андрієць О.А. та  головного лікаря Чернівецької 

обласної державної санітарно-епідеміологічної станції Гопко Н.В. про 

епідеміологічну ситуацію в Чернівецькій області, комісія 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації за участю 

первинної ланки закладів охорони здоров'я, постійної комісії та обласної 

ради відпрацювати гнучку систему заходів щодо завчасного попередження в 

подальшому епідеміологічних ситуацій в області. 

3. З метою запобігання та поширення вірусних інфекцій в області, а 

також своєчасної їх профілактики, рекомендувати Департаменту охорони 

здоров'я облдержадміністрації ініціювати розгляд на сесії обласної ради 

звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров'я 

України щодо закупівлі для потреб області сучасних інвазивних апаратів 

штучної вентиляції легень та пульсоксиметрів. 

 

 

 

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 

 
 

    "03"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       

Про дотримання чинного 

законодавства при призначенні 

державної соціальної допомоги, 

пільг і субсидій 

 
 

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О., стосовно відсутності директора Департаменту 

соціального захисту населення ОДА Верига О.В. на засіданні постійної 

комісії з розгляду питання щодо дотримання чинного законодавства при 

призначенні державної соціальної допомоги, пільг і субсидій, комісія  

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Копію висновку направити голові обласної державної адміністрації для 

вжиття відповідних заходів до директора Департаменту соціального захисту 

населення ОДА Вериги О.В., яка проігнорувала запрошення та не з'явилась 

03.02.2016р. на засідання постійної комісії обласної ради  з питань охорони 

здоров'я, соціального захисту населення, праці та підтримки учасників АТО і 

членів їх сімей чим виявила свою неповагу до народних обранців та 

представників Буковинської громади. Відсутність інформації Департаменту 

соціального захисту населення ОДА не дало можливість розглянути та 

прийняти рішення з питань забезпечення соціального захисту жителів 

Чернівецької області.  

Таке ігнорування засідання комісії є грубим порушенням Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", яким передбачені 

контрольні функції обласною радою за роботою обласної виконавчої влади. 

 

 

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 

 
 

    "03"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       

Щодо функціонування цілісного 

майнового комплексу ОКП 

"Бальнеологічний санаторій 

"Брусниця". 

 
 

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. щодо передачі в оренду цілісного майнового комплексу 

ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця", комісія  

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Враховуючи особливість лікувальних властивостей Брусницької 

мінеральної води у лікуванні та відновленні функцій опорно-рухового 

апарату, що є найбільшою проблемою для поранених бійців АТО обласній 

державній адміністрації та обласній раді з залученням фахівців з 

Міністерства охорони здоров'я України вивчити можливість створення на 

базі цілісного майнового комплексу ОКП "Бальнеологічний санаторій 

"Брусниця"  реабілітаційного центру для учасників АТО. 

2. На період вивчення та прийняття відповідного рішення 

рекомендувати обласній раді не проводити жодних дій по відчудженню, 

передачі в оренду цілісного майнового комплексу ОКП "Бальнеологічний 

санаторій "Брусниця" чи його часток. 

 

 

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 

 
 

    "03"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       

Про надання 100-відсоткової пільги 

на оплату за електроенергію 

учасникам АТО, членам їх сімей та 

членам сімей загиблих під час участі 

в антитерористичній операції, що 

проживають у Чернівецькій області. 

 
 

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. щодо надання 100-відсоткової пільги на оплату за 

електроенергію учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих 

під час участі в антитерористичній операції, що проживають у Чернівецькій 

області, комісія  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації  спільно з зацікавленими відомствами розробити та 

подати на розгляд сесії обласної ради питання щодо надання 100-відсоткової 

пільги на оплату за електроенергію учасникам АТО, членам їх сімей та 

членам сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції, що 

проживають у Чернівецькій області 

 

 

 

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 

 
 

    "03"  лютого 2016 р.                      м. Чернівці 

                                                                                                     

В И С Н О В О К 
       

Щодо збільшення на 2016 рік 

кошторису обласної комунальної 

установи "Чернівецький обласний 

госпіталь ветеранів війни". 

 
 

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. щодо збільшення на 2016 рік кошторису обласної 

комунальної установи "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни", 

комісія  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації  

розглянути звернення Громадської ради при ОКУ "Чернівецький обласний 

госпіталь ветеранів війни" та надати відповідні пропозиції щодо збільшення 

на 2016 рік кошторису зазначеної установи з метою забезпечення 

задовільного надання медичної допомоги та повноцінної реабілітації, 

насамперед учасників бойових дій в зоні АТО. 

 

 

 

 

Голова постійної комісії             І. Малишевський 

 

 

 
 

 

 

 
 


