
 
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 
  

 
  "07"  квітня 2016 року                                                      м. Чернівці,  

ПРОТОКОЛ № 9  
засідання постійної комісії 

 
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В.      
Запрошені: Поліщук М.І., Півень Ю.Й., представники громадських 
організацій, представники ОБСЕ, Думанчук А.І.  
 
 1. Про проект рішення сесії обласної ради "Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VІІ скликання до Верховної Ради України 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради  Малишевський І.О. 
2.  Про надання відповіді обласною державною адміністрацією від 

28.03.2016р. № 01.28-18/963 щодо розгляду висновку постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей "Щодо надання 
пільгових кредитів учасникам АТО для будівництва житла" від 23.02.2016р.  

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
3. Про надання відповіді Департаментом  соціального захисту населення 

ОДА від 25.03.2016р. № 1385/1 щодо розгляду висновків постійної комісії від 
23.02.2016р., саме: 

- Про хід виконання в Чернівецькій області постанови Кабінету Міністрів 
України від 20.08.2014 року № 413 "Про затвердження Порядку надання 
статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення". 

- Про дотримання чинного законодавства при призначенні державної 
соціальної допомоги, пільг і субсидій в Чернівецькій області. 

- Щодо оновлення складу Громадських рад установ соціального захисту 
населення Чернівецької області. 

- Про затвердження Програми соціальних виплат у Чернівецькій області 
на 2016-2019 роки дітям військовослужбовців,добровольців, волонтерів, які 
загинули під час участі в антитерористичній операції або померли внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в зоні АТО. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
4. Про надання відповіді обласною державною адміністрацією від 

24.03.2016р. № 01.19-18/964 щодо розгляду висновку постійної комісії 
"Щодо сприяння у виділенні коштів з фонду розвитку обласного бюджету 
для придбання обладнання з метою надання консультативно-діагностичної 
допомоги юнакам допризовного і призовного віку, резервістам, 



військовослужбовцям, учасникам АТО і членам їх сімей та іншим категоріям 
громадян". 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
5. Про розгляд 24.03.2016р. постійною комісією обласної ради з питань 

приватизації та управління об'єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області висновків постійної комісії обласної ради з 
питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей від 02.03.2016р., а саме: 

- Про розгляд звернення головного лікаря Чернівецького обласного 
комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" 

- 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 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
6. Про розгляд листа Чернівецької міської ради від 23.03.2016р. № 01/02-

05/ 750 щодо вжиття заходів щодо прискорення будівництва перинатального 
центру. 
    Доповідач: заступник директора Департаменту охорони здоров'я ОДА 
Поліщук М.І., голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

7. Про ситуацію з ймовірними захороненнями біологічного матеріалу на 
території КМУ "Патологоанатомічне бюро" 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О., 
заступник голови комісії Кобевко О.П. 

8. Про допущення до повноцінного ознайомлення з роботою 
комунальної установи "База спеціального медичного постачання". 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
9. Про надання Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації 

інформації щодо скарги громадянки Бута Н.В. від 29.03.2016р. 
Доповідач: заступник голови постійної комісії обласної ради Кобевко О.П. 

 
1. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.С. про проект рішення сесії обласної ради "Про звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання до Верховної Ради 
України 

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

2. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.С. про надання відповіді обласною державною 
адміністрацією від 28.03.2016р. № 01.28-18/963 щодо розгляду висновку 
постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей "Щодо 
надання пільгових кредитів учасникам АТО для будівництва житла" від 
23.02.2016р. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

 1. Інформацію взяти до відома. 



 
3. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.С. про надання відповіді Департаментом  соціального 
захисту населення ОДА від 25.03.2016р. № 1385/1 щодо розгляду висновків 
постійної комісії від 23.02.2016р. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

 1. Інформацію взяти до відома. 
4. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.С. про надання відповіді обласною державною 
адміністрацією від 24.03.2016р. № 01.19-18/964 щодо розгляду висновку 
постійної комісії "Щодо сприяння у виділенні коштів з фонду розвитку 
обласного бюджету для придбання обладнання з метою надання 
консультативно-діагностичної допомоги юнакам допризовного і призовного 
віку, резервістам, військовослужбовцям, учасникам АТО і членам їх сімей та 
іншим категоріям громадян". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

 1. Інформацію взяти до відома. 
5. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.С. про розгляд 24.03.2016р. постійною комісією обласної 
ради з питань приватизації та управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області висновків постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей від 02.03.2016р. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

 1. Інформацію взяти до відома. 
6. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.С. про розгляд листа Чернівецької міської ради від 
23.03.2016р. № 01/02-05/ 750 щодо вжиття заходів з прискорення будівництва 
перинатального центру. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

 1. Інформацію взяти до відома. 
2. Обласній державній адміністрації розглянути лист Чернівецької 

міської ради від 23.03.2016р. № 01/02-05/ 750 та опрацювати питання щодо 
виділення коштів для будівництва перинатального центру та можливості 
використання придбаного медичного обладнання та апаратури. 

3. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації надати 
постійній комісії обласної ради копії листів та звернень до відповідних 
міністерств та відомств щодо завершення будівництва перинатального 
центру. 
7. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.О. та заступника голови комісії Кобевко О.П. про ситуацію 
з ймовірними захороненнями біологічного матеріалу на території КМУ 
"Патологоанатомічне бюро" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  



        1. Обласній державній адміністрації надати оцінку діяльності 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації щодо контролю за 
роботою медичних установ області. 

2. Головному державному інспектору з охорони навколишнього 
природного середовища - начальнику Державного екологічної інспекції у 
Чернівецькій області Робульцю С.В. надати оцінку екологічного стану грунту 
та можливі наслідки екологічної загрози, що можуть виникнути в м. Чернівці 
в результаті впливу ймовірних захоронень біологічного матеріалу на 
території КМУ "Патологоанатомічне бюро". 

3. Начальнику Головного управління Держсанепідслужби у Чернівецькій 
області, головному державному санітарному лікарю Чернівецької області 
Гопко Н.В. надати оцінку санепідеміологічної ситуації в приміщенні КМУ 
"Патологоанатомічне бюро" в зв'язку з ймовірними захороненнями 
біологічного матеріалу.  

 
8. Слухали: Інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.О про вирішення питання щодо допущення членів 
постійної комісії обласної ради до повноцінного ознайомлення з роботою 
комунальної установи "База спеціального медичного постачання". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  

1. Інформацію взяти до відома. 
 

9. Слухали: заступника голови постійної комісії обласної ради Кобевко О.П. 
про надання Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації 
інформації щодо скарги громадянки Бута Н.В. від 29.03.2016р. 

1. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації надати 
постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей для розгляду 
матеріали по зверненню громадянки Бута Н.В. від 29.03.2016р. 

2. Створити робочу групу із членів постійної комісії обласної ради та 
представників громадськості для розгляду зазначеної скарги. До робочої 
групи включити: Кобевко О.П., Пріску В.В., Малишевського І.О., Білівського 
І.А., Таран Т.В., Рашковського В.О., Плавюк І.О., Ковалець Ю.М.,   
Захлівняка С.А. 
 
 

 
 

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 

 
"07"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

 

ВИСНОВОК № 1 
 
Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІІ скликання до Верховної 
Ради України 
 
 

Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 
звернення депутатів обласної ради VІІ скликання до Верховної Ради 
України", 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 

 
"07"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

 

ВИСНОВОК № 2 
 
Про розгляд інформації обласної 
державної адміністрації щодо  
пільгових кредитів учасникам АТО 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про надання відповіді обласною 
державною адміністрацією від 28.03.2016р. № 01.28-18/963 щодо розгляду 
висновку постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей 
"Щодо надання пільгових кредитів учасникам АТО для будівництва житла" 
від 23.02.2016р., постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Взяти інформацію до відома. 
 
 
 
 
 

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 

 
"07"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 3 
 
Про розгляд інформації Департаменту 
соціального захисту населення 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про надання відповіді Департаментом  
соціального захисту населення ОДА від 25.03.2016р. № 1385/1 щодо розгляду 
висновків постійної комісії від 23.02.2016р., саме: 

- Про хід виконання в Чернівецькій області постанови Кабінету Міністрів 
України від 20.08.2014 року № 413 "Про затвердження Порядку надання 
статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення". 

- Про дотримання чинного законодавства при призначенні державної 
соціальної допомоги, пільг і субсидій в Чернівецькій області. 

- Щодо оновлення складу Громадських рад установ соціального захисту 
населення Чернівецької області. 

- Про затвердження Програми соціальних виплат у Чернівецькій області 
на 2016-2019 роки дітям військовослужбовців,добровольців, волонтерів, які 
загинули під час участі в антитерористичній операції або померли внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, отриманих в зоні АТО. 

Постійна комісія, - 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

Взяти інформацію до відома. 
 

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 

 
"07"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

 

ВИСНОВОК № 4 
 
Про розгляд інформації обласної 
державної адміністрації щодо  
виділення коштів для придбання 
обладнання 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про надання відповіді обласною 
державною адміністрацією від 24.03.2016р. № 01.19-18/964 щодо розгляду 
висновку постійної комісії "Щодо сприяння у виділенні коштів з фонду 
розвитку обласного бюджету для придбання обладнання з метою надання 
консультативно-діагностичної допомоги юнакам допризовного і призовного 
віку, резервістам, військовослужбовцям, учасникам АТО і членам їх сімей та 
іншим категоріям громадян", постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Взяти інформацію до відома. 
 
 
 

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 

 
"07"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

 

ВИСНОВОК № 5 
 
Про розгляд висновків постійної комісії 
обласної ради з питань приватизації  
та управління об'єктами спільної 
власності територіальних громад 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про розгляд 24.03.2016р. постійною 
комісією обласної ради з питань приватизації та управління об'єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області висновків 
постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей від 
02.03.2016р., постійна комісія, - 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Взяти інформацію до відома. 
 
 
 

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 

 
"07"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 6 
 
Про розгляд інформації Чернівецької 
міської ради щодо вжиття заходів з 
прискорення будівництва перина- 
тального центру 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О., заступника директора Департаменту 
охорони здоров'я облдержадміністрації Поліщук М.І. про розгляд листа 
Чернівецької міської ради від 23.03.2016р. № 01/02-05/ 750 щодо вжиття 
заходів з прискорення будівництва перинатального центру, постійна комісія,-  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
        1. Інформацію взяти до відома. 

2. Обласній державній адміністрації розглянути лист Чернівецької 
міської ради від 23.03.2016р. № 01/02-05/ 750 та опрацювати питання щодо 
виділення коштів для будівництва перинатального центру та можливості 
використання придбаного медичного обладнання та апаратури. 

3. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації надати 
постійній комісії обласної ради копії листів та звернень до відповідних 
міністерств та відомств щодо завершення будівництва перинатального 
центру. 

 
 

 
 

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 

 
"07"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 7 
 
Про ситуацію з ймовірними захороненнями  
біологічного матеріалу на території  
КМУ "Патологоанатомічне бюро" 
  

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. та заступника голови комісії Кобевко О.П. 
про ситуацію з ймовірними захороненнями біологічного матеріалу на 
території КМУ "Патологоанатомічне бюро", постійна комісія, - 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
        1. Обласній державній адміністрації надати оцінку діяльності 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації щодо контролю за 
роботою медичних установ області. 

2. Головному державному інспектору з охорони навколишнього 
природного середовища - начальнику Державного екологічної інспекції у 
Чернівецькій області Робульцю С.В. надати оцінку екологічного стану грунту 
та можливі наслідки екологічної загрози, що можуть виникнути в м. Чернівці 
в результаті впливу ймовірних захоронень біологічного матеріалу на 
території КМУ "Патологоанатомічне бюро". 

3. Начальнику Головного управління Держсанепідслужби у Чернівецькій 
області, головному державному санітарному лікарю Чернівецької області 
Гопко Н.В. надати оцінку санепідеміологічної ситуації в приміщенні КМУ 
"Патологоанатомічне бюро" в зв'язку з ймовірними захороненнями 
біологічного матеріалу.  
 
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 

 
"07"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 8 
 
Про ознайомлення з роботою КУ 
"База спеціального медичного 
постачання" 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про шляхи вирішення питання щодо 
допущення членів постійної комісії обласної ради до повноцінного 
ознайомлення з роботою комунальної установи "База спеціального 
медичного постачання", постійна комісія, - 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Інформацію взяти до відома. 

 
 
 
              
 
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 

 
"07"       квітня    2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 9 
 
Про звернення громадянки 
Бута Н.В., що надійшло до 
Департаменту охорони 
здоров'я ОДА 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника голови постійної 
комісії обласної ради Кобевко О.П. про надання Департаментом охорони 
здоров'я облдержадміністрації інформації щодо скарги громадянки Бута Н.В. 
від 29.03.2016р., постійна комісія, - 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 
1. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації надати 

постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей для розгляду 
матеріали по зверненню громадянки Бута Н.В. від 29.03.2016р. 

2. Створити робочу групу із членів постійної комісії обласної ради та 
представників громадськості для розгляду зазначеної скарги. До робочої 
групи включити: Кобевко О.П., Пріску В.В., Малишевського І.О., Білівського 
І.А., Таран Т.В., Рашковського В.О., Плавюк І.О., Ковалець Ю.М.,   
Захлівняка С.А. 
 
              
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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