
 
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 
  

 
  "02"  березня 2016 року                                           м. Чернівці, 15.00 

ПРОТОКОЛ № 6  
засідання постійної комісії 

  
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В.    
Запрошені: Лесюк Ю.М., Півень Ю.Й., Дякова А.А., Гілюк В.В., представники 
громадських організацій,  Думанчук А.І., 

1. Порядок отримання в Чернівецькій області безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення (в тому числі учасниками 
антитерористичної операції) та за певними категоріями захворювань. 

Доповідач:  представник Департаменту охорони здоров'я ОДА, 
заступник директора ОКП "Буковина-Фарм" Гілюк В.В., представник 
Департаменту соціального захисту населення ОДА. 

2. Громадські слухання за участю голів громадських організацій м. 
Чернівці та області щодо розгляду листа облдержадміністрації про надання 
Департаменту соціального захисту населення ОДА конкретних пропозицій 
щодо покращення організації соціального захисту учасників АТО і членів їх 
сімей. 

Доповідач:  представник Департаменту соціального захисту населення 
ОДА, громадські активісти. 

3.Щодо виділення коштів для фінансування Програми зубопротезування 
учасників АТО і членів їх сімей.  

Доповідач: Представник Департаменту фінансів ОДА, представник 
Департаменту охорони здоров'я ОДА, представник Департаменту 
соціального захисту населення ОДА 

4. Про розгляд звернення головного лікаря Чернівецького обласного 
комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" та 
сприяння у виділенні коштів.  

Доповідач: Представник Департаменту охорони здоров'я ОДА, головний 
лікар ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" Бойко Д.І. 

5. Про розгляд Департаментом соціального захисту населення ОДА 
висновку постійної комісії від 03.02.2016р. 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 

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



6. Про розгляд Департаментом охорони здоров'я ОДА висновку 
постійної комісії від 03.02.2016р. щодо 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. 
7.  Про розгляд інформації представників громадської організації "Ніхто 

крім нас" щодо проведення таємного голосування з питання довіри колективу 
ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" до 
головного лікаря Ковалюка В.Д. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О., 
громадські активісти. 

8. Про розгляд звернення КУ "Чернівецький обласний клінічний 
онкологічний диспансер" щодо недопущення скорочення ліжкового фонду 
закладу. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О., 
громадські активісти. 

9. Про розгляд інформації, наданої представниками громадських 
організацій м. Чернівці щодо впорядкування роботи місць для паркування 
автомобілів з врахуванням надання відповідних пільг учасникам АТО та 
іншим категоріям пільговиків. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О., 
громадські активісти. 

10. Про розгляд інформації про роботу громадської організації "Народна 
допомога" та вирішення проблем притулку для бездомних людей. 

Доповідач: заступник голови постійної комісії обласної ради        
Кобевко О.П., громадські активісти, представник організації. 

11. Про розгляд заяви головного лікаря КУ "Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна поліклініка" Сандуляка В.Н. щодо звільнення 
його з займаної посади за згодою сторін. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О., 
заступник начальника юридичного відділу обласної ради Чернушка С.І. 

 
1. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту охорони 

здоров'я ОДА Лесюка Ю.М., заступника директора ОКП "Буковина-Фарм" 
Гілюка В.В., в.о. директора Департаменту соціального захисту населення 
ОДА Півня Ю.Й. про порядок отримання в Чернівецькій області 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 
у разі амбулаторного лікування окремих груп населення (в тому числі 
учасниками антитерористичної операції) та за певними категоріями 
захворювань. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації проконтролювати хід укладання  угод між 
лікувальними закладами охорони здоров'я м. Чернівці та області з аптечними 



закладами щодо врегулювання питання отримання в Чернівецькій області 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 
у разі амбулаторного лікування окремих груп населення (в тому числі 
учасниками антитерористичної операції) та за певними категоріями 
захворювань. 

3. Рекомендувати обласній раді розглянути питання щодо відкриття 
аптечного пункту в ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни". 
 4. Рекомендувати головному лікарю ОКУ "Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни" Кожухарю В. М. вишукати вільне приміщення для 
відкриття аптечного пункту. 
 

2. Слухали: Громадські слухання за участю голів громадських 
організацій м. Чернівці та області, щодо розгляду листа облдержадміністрації 
про надання Департаменту соціального захисту населення ОДА конкретних 
пропозицій щодо покращення організації соціального захисту учасників АТО 
і членів їх сімей. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

1. Рекомендувати Департаменту соціального захисту 
облдержадміністрації створити "Єдине вікно" для обслуговування учасників 
АТО і членів їх сімей. 

2. З метою контролю та прозорості за здійсненням перевезення громадян 
пільгових категорій рекомендувати обласній державній адміністрації, міській 
раді ввести до складу тендерних комітетів на право здійснення перевезення 
пасажирів у міському та приміському сполученні на маршрутах загального 
користування голів громадських організацій "Ніхто крім нас", "Об'єднання 
учасників АТО" та інших організацій і активістів з розрахунку не менше 50 
відсотків від загального складу членів зазначених комітетів.  

3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
на наступному засіданні постійної комісії надати інформацію щодо 
можливості зняття суддів та прокурорів з категорії осіб, які мають право 
лікуватися в ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни".  

 
3.Слухали:  інформацію заступника директора Департаменту фінансів 

ОДА Дякової А.А., заступника директора Департаменту охорони здоров'я 
ОДА Лесюка Ю.М., в.о. директора Департаменту соціального захисту 
населення ОДА Півня Ю.Й. щодо виділення коштів для фінансування 
Програми зубопротезування учасників АТО і членів їх сімей.  

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 

 2. З метою надання учасникам АТО адресної допомоги по 
зубопротезуванню в розмірі 3-х прожиткових мінімумів, з контролем 
виділення та використання коштів, рекомендувати Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації протягом тижня внести зміни до 
"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"  
 3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
підготувати на розгляд сесії обласної ради звернення до Кабінету Міністрів 
України щодо внесення змін до законодавства України та реалізацію пільг на 
виготовлення зубних протезів із металокераміки учасникам АТО та іншим 
пільговим категоріям, прирівняним до них, громадян. 
 

4. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту охорони 
здоров'я ОДА Лесюка Ю.М. про розгляд звернення головного лікаря 
Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця" та сприяння у виділенні коштів.  

Виступили: члени комісії, представники громадських організацій 
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 
рекомендувати обласній державній адміністрації та обласній раді створити на 
базі цілісного майнового комплексу ОКП "Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця"  реабілітаційний центр для учасників бойових дій, ветеранів та 
інвалідів війни. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації підготувати 
необхідні матеріали по створенню на базі цілісного майнового комплексу 
ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" реабілітаційного центру для 
учасників бойових дій, ветеранів та інвалідів війни та внести на розгляд 
чергової сесії обласної ради. 

3. Рекомендувати обласній раді не проводити жодних дій по 
відчуженню, передачі в оренду цілісного майнового комплексу ОКП 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця" чи його часток. 

 
5.  Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. та заступника директора Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації Півня Ю.Й. про розгляд 
Департаментом соціального захисту населення ОДА висновку постійної 
комісії від 03.02.2016р. 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 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 

 2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації та Департаменту фінансів облдержадміністрації  внести 
на розгляд сесії обласної ради питання щодо реалізації 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. про розгляд Департаментом охорони здоров'я ОДА 
висновку постійної комісії від 03.02.2016р. щодо звернення Громадської ради 
при обласній комунальній установі "Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни" щодо збільшення на 2016 рік кошторису з метою 
забезпечення належного надання медичної допомоги та повноцінної 
реабілітації, насамперед учасників бойових дій в зоні АТО. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 

2. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та 
Департаменту фінансів облдержадміністрації взяти на постійний контроль 
питання щодо додаткового фінансування КУ "Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни" та інформувати постійну комісію у 4 кварталі 
поточного року. 

 
7.Слухали: Інформацію представників громадської організації "Ніхто 

крім нас" та голови постійної комісії обласної ради Малишевського І.О. щодо 
проведення таємного голосування з питання довіри колективу ОКМУ 
"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" до головного 
лікаря Ковалюка В.Д. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати голові обласної ради не продовжувати трудові 
відносини з головним лікарем ОКМУ "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" Ковалюком В.Д. 

 
8. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. про розгляд звернення КУ "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер" щодо недопущення скорочення 
ліжкового фонду закладу. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати голові обласної державної адміністрації переглянути 

плани Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації про скорочення 
ліжкового фонду КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний 
диспансер". 

3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
не допустити скорочення ліжкового фонду КУ "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер". 

 
9. Слухали: інформацію голови  постійної комісії обласної ради 

Малишевського  І.О. про розгляд інформації, наданої представниками 
громадських організацій м. Чернівці щодо впорядкування роботи місць для 
паркування автомобілів з врахуванням надання відповідних пільг учасникам 
АТО та іншим категоріям пільговиків. 



Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1.Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькому міському голові розглянути питання 

щодо збільшення в м. Чернівці кількості комунальних місць для паркування 
автомобілів та передбачити на існуючих стоянках міста умови безоплатного 
паркування для учасників АТО і інших категорій пільговиків. 
 

10. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії обласної 
ради Кобевко О.П., громадських активістів, представника організації про 
роботу громадської організації "Народна допомога" та вирішення проблем 
притулку для бездомних людей. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 

 2.  З метою доступності притулку та вирішення проблем з розміщенням 
бездомних людей, що не можуть самостійно себе обслуговувати 
рекомендувати громадській організації "Народна допомога" надати постійній 
комісії обласної ради, органам виконавчої влади та місцевого 
самоврядування пропозиції щодо вирішення фінансових питань організації. 

 
11. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О.  щодо внесення змін до Положення про порядок 
призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати голові обласної ради внести зміни або подати в новій 
редакції Положення про порядок призначення та звільнення з посади 
керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області з метою залучення громадськості до процесу призначення та 
звільнення керівників комунальних закладів. 

3.  Постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей 
спільно з юридичним відділом виконавчого апарату обласної ради 
підготувати відповідні пропозиції з даного питання на розгляд сесії обласної 
ради. 

 
12. Слухали: інформацію Департаменту охорони здоров'я ОДА, голови 

постійної комісії обласної ради Малишевського І.О., заступника начальника 
юридичного відділу обласної ради Чернушки С.І. про заяву головного лікаря 
КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка" 
Сандуляка В.Н. щодо звільнення його з займаної посади за згодою сторін, 
згідно поданої заяви з 15.03.2016р. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Інформацію взяти до відома. 



2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради задовольнити 
заяву Сандуляка В.Н. щодо звільнення його з посади головного лікаря КУ 
"Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка".  

3. Рекомендувати голові обласної ради та постійній комісії обласної 
ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області призначити на посаду  
головного лікаря КУ "Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка" Пріску В.В. 

4. До розгляду питання щодо призначення Пріску В.В. сесією обласної 
ради, рекомендувати голові обласної ради призначити його тимчасово 
виконуючим обов'язки головного лікаря КУ "Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна поліклініка". 

 
 
 
    

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 

 
 
    "02"  березня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
 
Про порядок отримання в Чернівецькій області  
безоплатного та пільгового відпуску лікарських  
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
 лікування окремих груп населення (в тому числі  
учасниками антитерористичної операції) 
 

 Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника директора 
Департаменту охорони здоров'я ОДА Лесюка Ю.М., заступника директора 
ОКП "Буковина-Фарм" Гілюк В.В., в.о. директора Департаменту соціального 
захисту населення ОДА Півня Ю.Й. про порядок отримання в Чернівецькій 
області безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами 
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення (в тому числі 
учасниками антитерористичної операції) та за певними категоріями 
захворювань, постійна комісія, - 

В И Р ІШ И Л А: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації проконтролювати хід укладання  угод між лікуваль-
ними закладами охорони здоров'я м. Чернівці та області з аптечними закла-
дами щодо врегулювання питання отримання в Чернівецькій області 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 
у разі амбулаторного лікування окремих груп населення (в тому числі 
учасникам антитерористичної операції) та за певними категоріями 
захворювань. 

3. Рекомендувати обласній раді розглянути питання щодо відкриття 
аптечного пункту в ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни". 
 4. Рекомендувати головному лікарю ОКУ "Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни" Кожухарю В. М. вишукати вільне приміщення для 
відкриття аптечного пункту. 
     
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 

 
 
    "02"  березня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
 
Громадські слухання про надання конкретних  
пропозицій з покращення організації соціального 
захисту учасників АТО і членів їх сімей 
 

 Розглянувши на  громадських слуханнях, за участю голів громадських 
організацій м. Чернівці та області, питання щодо розгляду листа 
облдержадміністрації Департаменту соціального захисту населення ОДА 
конкретних пропозицій з покращення організації соціального захисту 
учасників АТО і членів їх сімей, постійна комісія, - 

 
В И Р ІШ И Л А: 

 
1.Рекомендувати Департаменту соціального захисту облдержадмі-

ністрації створити "Єдине вікно" для обслуговування учасників АТО і членів 
їх сімей. 

2. З метою контролю та прозорості за здійсненням перевезення громадян 
пільгових категорій рекомендувати обласній державній адміністрації, міській 
раді ввести до складу тендерних комітетів на право здійснення перевезення 
пасажирів у міському та приміському сполученні на маршрутах загального 
користування голів громадських організацій "Ніхто крім нас", "Об'єднання 
учасників АТО" та інших організацій і активістів з розрахунку не менше 50 
відсотків від загального складу членів зазначених комітетів.  

3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
на наступному засіданні постійної комісії надати інформацію щодо 
можливості зняття суддів та прокурорів з категорії осіб, які мають право 
лікуватися в ОКУ "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни".  
 
 
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 

 
 
    "02"  березня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
 
Про виділення коштів на фінансування 
 Програми зубопротезування учасників  
АТО і членів їх сімей 
 

 Розглянувши та обговоривши   інформацію заступника директора 
Департаменту фінансів ОДА Дякової А.А., заступника директора 
Департаменту охорони здоров'я ОДА Лесюка Ю.М., в.о. директора 
Департаменту соціального захисту населення ОДА Півня Ю.Й. щодо 
виділення коштів для фінансування Програми зубопротезування учасників 
АТО і членів їх сімей, постійна комісія, - 

 
В И Р ІШ И Л А: 

1. Інформацію взяти до відома. 
 2. З метою надання учасникам АТО адресної допомоги по 
зубопротезуванню в розмірі 3-х прожиткових мінімумів, з контролем 
виділення та використання коштів, рекомендувати Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації протягом тижня внести на розгляд 
сесії обласної ради зміни до "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".  
 3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
підготувати на розгляд сесії обласної ради звернення до Кабінету Міністрів 
України щодо внесення змін до законодавства України з метою реалізації 
пільг на виготовлення зубних протезів із металокераміки учасникам бойових 
дій та іншим пільговим категоріям, прирівняним до них, громадян. 
 
 
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 

 
 
    "02"  березня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
Про розгляд звернення головного лікаря  
Чернівецького обласного комунального  
підприємства "Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця" 
 

 Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника директора 
Департаменту охорони здоров'я ОДА Лесюка Ю.М. про розгляд звернення 
головного лікаря Чернівецького обласного комунального підприємства 
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця" та сприяння у виділенні коштів, 
постійна комісія, - 

 
В И Р ІШ И Л А: 

 
1. Враховуючи особливість лікувальних властивостей Брусницької 

мінеральної води у лікуванні та відновленні функцій опорно-рухового 
апарату, що є найбільшою проблемою для поранених бійців АТО 
рекомендувати обласній державній адміністрації та обласній раді створити на 
базі цілісного майнового комплексу ОКП "Бальнеологічний санаторій 
"Брусниця"  реабілітаційного центру для учасників бойових дій, ветеранів та 
інвалідів війни. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації підготувати 
необхідні матеріали по створенню на базі цілісного майнового комплексу 
ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" реабілітаційного центру для 
учасників бойових дій, ветеранів та інвалідів війни та внести зазначене 
питання на розгляд чергової сесії обласної ради. 

3. Рекомендувати обласній раді не проводити жодних дій по 
відчуженню, 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 

 
 
    "02"  березня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
 
Щодо надання 100-відсоткової пільги  
на оплату за електроенергію учасникам  
АТО, членам їх сімей та членам сімей 
 загиблих під час участі в антитерористичній 
 операції 
 

 Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. та заступника директора Департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації Півня Ю.Й. про розгляд 
Департаментом соціального захисту населення ОДА висновку постійної 
комісії від 03.02.2016р. 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, постійна комісія, - 

 
В И Р ІШ И Л А: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 

 2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації та Департаменту фінансів облдержадміністрації  внести 
на розгляд сесії обласної ради питання щодо реалізації 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 

 
 
    "02"  березня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
 
Щодо звернення Громадської ради при  
обласній комунальній установі "Чернівецький 
 обласний госпіталь ветеранів війни" щодо  
збільшення на 2016 рік фінансування 
 

 Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про розгляд Департаментом охорони 
здоров'я ОДА висновку постійної комісії від 03.02.2016р. щодо звернення 
Громадської ради при обласній комунальній установі "Чернівецький 
обласний госпіталь ветеранів війни" щодо збільшення на 2016 рік кошторису 
з метою забезпечення належного надання медичної допомоги та повноцінної 
реабілітації, насамперед учасників бойових дій в зоні АТО, постійна    
комісія, - 

 
 

В И Р ІШ И Л А: 
 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та 

Департаменту фінансів облдержадміністрації взяти на постійний контроль 
питання щодо додаткового фінансування КУ "Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни" та інформувати постійну комісію у 4 кварталі 
поточного року. 

 
 

 
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 

 
 
    "02"  березня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
 
Щодо проведення таємного голосування  
з питання довіри колективу до головного 
 лікаря Ковалюка В.Д. 
 

 Розглянувши та обговоривши  інформацію представників громадської 
організації "Ніхто крім нас" та голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.О. щодо проведення таємного голосування з питання 
довіри колективу ОКМУ "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій 
"Садгора" до головного лікаря Ковалюка В.Д. , постійна    комісія, - 

 
 
 
 

В И Р ІШ И Л А: 
 
 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати голові обласної ради не продовжувати трудові 

відносини з головним лікарем ОКМУ "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" Ковалюком В.Д. 

 
 
 
 

 
Голова постійної комісії                   І.Малишевський 
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В И С Н О В О К 
 
Про розгляд звернення КУ "Чернівецький 
 обласний клінічний онкологічний диспансер" 
 

 Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про розгляд звернення КУ "Чернівецький 
обласний клінічний онкологічний диспансер" щодо недопущення скорочення 
ліжкового фонду закладу, постійна    комісія, - 

 
 

В И Р ІШ И Л А: 
 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати голові обласної державної адміністрації переглянути 

плани Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації про скорочення 
ліжкового фонду КУ "Чернівецький обласний клінічний онкологічний 
диспансер". 

3. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
не допустити скорочення ліжкового фонду КУ "Чернівецький обласний 
клінічний онкологічний диспансер". 

 
 
 
 
 

 
Голова постійної комісії                   І.Малишевський 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
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    "02"  березня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К 
 
Щодо впорядкування роботи місць  
для паркування автомобілів 
 

 Розглянувши та обговоривши  інформацію голови  постійної комісії 
обласної ради Малишевського  І.О. про розгляд інформації, наданої 
представниками громадських організацій м. Чернівці щодо впорядкування 
роботи місць для паркування автомобілів з врахуванням надання відповідних 
пільг учасникам АТО та іншим категоріям пільговиків, постійна    комісія, - 

 
 

 
 

В И Р ІШ И Л А: 
 

1.     Інформацію взяти до відома. 
2.    Рекомендувати Чернівецькому міському голові розглянути питання 

щодо збільшення в м. Чернівці кількості комунальних місць для паркування 
автомобілів та передбачити на існуючих стоянках міста умови безоплатного 
паркування для учасників АТО і інших категорій пільговиків 

 
 
 
 

 
Голова постійної комісії                   І.Малишевський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  
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В И С Н О В О К 
 
Про роботу громадської організації  
"Народна допомога" 
 

 Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника голови постійної 
комісії обласної ради Кобевко О.П., громадських активістів, представника 
організації про роботу громадської організації "Народна допомога" та 
вирішення проблем притулку для бездомних людей, постійна    комісія, - 

 
 
 

В И Р ІШ И Л А: 
 

1. Інформацію взяти до відома. 
 2.  З метою доступності притулку та вирішення проблем з розміщенням 

бездомних людей, що не можуть самостійно себе обслуговувати, 
рекомендувати громадській організації "Народна допомога" надати постійній 
комісії обласної ради, органам виконавчої влади та місцевого 
самоврядування пропозиції, щодо вирішення фінансових питань організації. 

 
 
 
 

 
Голова постійної комісії                   І.Малишевський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  
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В И С Н О В О К 
Щодо внесення змін до Положення про 
 порядок призначення та звільнення  
з посади керівників об'єктів спільної  
власності територіальних громад сіл,  
селищ, міст області 
 

 Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О.  щодо внесення змін до Положення про 
порядок призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, постійна       
комісія, - 

 
В И Р ІШ И Л А: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати голові обласної ради внести зміни або подати в новій 
редакції Положення про порядок призначення та звільнення з посади 
керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області з метою залучення громадськості до процесу призначення та 
звільнення керівників комунальних закладів. 

3.  Постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей 
спільно з юридичним відділом виконавчого апарату обласної ради 
підготувати відповідні пропозиції з даного питання на розгляд сесії обласної 
ради. 

 
 

 
Голова постійної комісії                   І.Малишевський 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А  
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В И С Н О В О К 
 

 Розглянувши та обговоривши інформацію Департаменту охорони 
здоров'я ОДА, голови постійної комісії обласної ради Малишевського І.О., 
заступника начальника юридичного відділу обласної ради Чернушки С.І. про 
заяву головного лікаря КУ "Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка" Сандуляка В.Н. щодо звільнення його з займаної 
посади за згодою сторін, згідно поданої заяви з 15.03.2016р., постійна       
комісія, - 

 
В И Р ІШ И Л А: 

 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради задовольнити 

заяву Сандуляка В.Н. щодо звільнення його з посади головного лікаря КУ 
"Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка".  

3. Рекомендувати голові обласної ради та постійній комісії обласної 
ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області призначити Пріску В.В. на 
посаду  головного лікаря КУ "Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка". 

4. До розгляду питання щодо призначення Пріску В.В. сесією обласної 
ради, рекомендувати голові обласної ради призначити його тимчасово 
виконуючим обов'язки головного лікаря КУ "Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна поліклініка". 

 
 

 
Голова постійної комісії                   І.Малишевський 
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