
 
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 
  

  "_05"  липня 2016 року                                                      м. Чернівці, 14.00 
ПРОТОКОЛ № 14  

засідання постійної комісії 
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В., Болтунов О.В.      
Запрошені: Лесюк Ю.М., представники громадських організацій, Думанчук 
А.І. 
 

1. Про розробку програми розвитку системи охорони здоров'я 
Чернівецької області. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
2. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до Комплексної 

програми Трансплантологія у 2015-2018 роках. 
Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 

3. Про інформацію КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
диспансер" щодо потреб у медичному обладнанні на 2016 рік 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
4. Про проект рішення обласної ради "Про порядок призначення і 

звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - 
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст 
Чернівецької області 

Доповідач: заступник голови постійної комісії обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників 
АТО і членів їх сімей Кобевко О.П. 

5. Про результати розгляду ОДА висновку постійної комісії обласної ради 
з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей від 27.04.2016р. № 6 "Про звернення депутата 
обласної ради Маковея А.Д. щодо відсутності медичних апаратів у пологовому 
відділенні Кіцманської ЦРЛ" 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
6. Про результати розгляду ОДА висновку постійної комісії обласної ради 

від 20.04.2016р. № 8 "Про результати ознайомлення з діяльністю КМУ "Обласна 
дитяча клінічна лікарня". 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
7. Про інформацію управління Служби безпеки України в Чернівецькій 

області щодо проблемних питань забезпечення хіміопрепаратами та 
лікарськими засобами в рамках державної програми "Онкологія" та шляхи 
запобігання негативним наслідкам 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
8.Інформацію щодо наявності імуно-біологічних препаратів, у 

кількісних і якісних показниках, у всіх лікувальних закладах області та м. 
Чернівці (повторно). 



 
Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
9. Про звернення КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" щодо виділення 

з обласного бюджету коштів для термінового капітального ремонту 
одноповерхової прибудови до інфекційного корпусу за адресою: м. Чернівці, 
вул. Руська, 207-а та інформація Департаменту охорони здоров'я ОДА. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
10. Щодо розгляду Департаментом охорони здоров'я ОДА висновку 

постійної комісії обласної ради № 1 від 19.05.2016р. з розгляду звернення 
головного лікаря Чернівецького ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця".  

 Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
11. Про розгляд Департаментом охорони здоров'я ОДА звернення 

депутата обласної ради Пріску В.В. щодо виділення коштів для проведення 
капітального ремонту та збільшення кількості ліжкомісць в Черленівській 
амбулаторії загальної практики. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
12. Про розгляд звернення громадської організації "Чернівецьке обласне 

об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів антитерористичної операції та їх 
сімей" щодо звернення до Президента України, Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України щодо забезпечення безоплатного навчання дітей 
загиблих учасників антитерористичної операції Чернівецької області у вищих 
навчальних закладах України. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
13. Щодо ненадання Департаментом охорони здоров'я 

облдержадміністрації для розгляду на засіданнях відповідних постійних 
комісій матеріалів на призначення  Мочульського В.М. на посаду головного 
лікаря ОКУ "Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі 
СНІДом" ( висновок комісії   № 10 від 20.04.2016р.) та на призначення 
Жукова Л.Ф. тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро"  (висновок комісії № 9 від 19.05.2016р.) 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
14. Про розгляд звернення головного спеціаліста зі спеціальності 

"Патологічна анатомія" Департаменту охорони здоров'я ОДА, доктора 
медичних наук, професора Олійника І.Ю. щодо підтримки призначення 
Беседінського В.І. на посаду виконуючого обов'язки начальника КМУ 
"Патологоанатомічне бюро". 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
15. Про звернення громадської організації щодо ініціювання звернення до 

обласної ради та Департаменту соціального захисту щодо придбання пересувної 
автомайстерні для ремонту інвалідних візків за місцем проживання 
користувачами. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О., 
А. Шевчук 
16. Про звернення до обласної ради щодо приведення статутів 

комунальних установ, закладів та підприємств у відповідність до вимог 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

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



 
17. Про звернення працівників ОКМУ "Обласний дитячий 

протитуберкульозний санаторій "Садгора" щодо відсутності відповіді від 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації на їхнє звернення та  
факти порушень з призначень та звільнень працівників в установі. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
 
 
1.  Слухали: Інформацію голови постійної комісії Малишевського І.О. 

про необхідність розробки та розгляду програми розвитку охорони здоров'я 
Чернівецької області 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Рекомендувати обласній раді звернутися до керівників всіх лікувальних 

закладів області щодо надання на протязі двох тижнів своїх пропозицій з 
розвитку медицини в Чернівецькій області по всіх профілях з метою 
розроблення та внесення на розгляд сесії обласної ради програми розвитку 
охорони здоров'я в Чернівецькій області. 

 
2. Слухали:  інформацію про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 
роках". 

Виступили: члени комісії. Андрієць О.А. 
Вирішили: 
1. Проект рішення взяти до відома. 
2. Внести проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 

Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках" на розгляд сесії 
обласної ради.. 

 
3. Слухали: інформацію КМУ "Чернівецький обласний шкірно-

венерологічний диспансер" щодо потреб у медичному обладнанні на 2016 рік 
Виступили: члени комісії, Лесюк Ю.М. 
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати обласної державної адміністрації розглянути питання 

щодо виділення коштів на придбання медичного обладнання КМУ 
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер". 

 
4. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 

порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, 
закладів, організацій - об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ та міст Чернівецької області" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Рекомендувати обласній раді: 
1. Доопрацювати Положення "Про порядок призначення і звільнення з 

посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Чернівецької 
області. 



 
2. Розробити Порядок відбору кандидатів та проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад керівників комунальних установ обласної ради. 
3. Внести доопрацьований проект рішення обласної ради "Про порядок 

призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, 
організацій - об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та 
міст Чернівецької області" на розгляд постійних комісії обласної ради. 

 
5. Слухали: інформацію про результати розгляду ОДА висновку 

постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей від 
27.04.2016р. № 6 "Про звернення депутата обласної ради Маковея А.Д. щодо 
відсутності медичних апаратів у пологовому відділенні Кіцманської ЦРЛ" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Інформацію взяти до відома. 
 
6. Слухали: Про результати розгляду ОДА висновку постійної комісії 

обласної ради від 20.04.2016р. № 8 "Про результати ознайомлення з 
діяльністю КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Інформацію взяти до відома. 
 
7. Слухали: Про інформацію управління Служби безпеки України в 

Чернівецькій області щодо проблемних питань забезпечення 
хіміопрепаратами та лікарськими засобами в рамках державної програми 
"Онкологія" та шляхи запобігання негативним наслідкам. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Інформацію взяти до відома. 
 
8. Слухали: Щодо наявності імуно-біологічних препаратів, у 

кількісних і якісних показниках, у всіх лікувальних закладах області та м. 
Чернівці. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

 Інформацію взяти до відома. 
 

9. Слухали: Про звернення КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" 
щодо сприяння у виділенні коштів для термінового ремонту одноповерхової 
прибудови до інфекційного корпусу лікарні. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Рекомендувати обласної державної адміністрації розглянути питання 

щодо включення проведення капітального ремонту в КМУ "Обласна дитяча 
клінічна лікарня" до переліків об'єктів, що пропонуються до фінансування 
згідно Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку 



Чернівецької області на період до 2020 року, затвердженого рішенням 4 сесії 
обласної ради 7 скликання від 15.03.2016р. № 17-4/16. 

 
10. Слухали: інформацію щодо розгляду Департаментом охорони 

здоров'я ОДА висновку постійної комісії обласної ради № 1 від 19.05.2016р. з 
розгляду звернення головного лікаря Чернівецького ОКП "Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця".  

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Внести на сесію обласної ради проект рішення про створення на базі 

ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" цілісного майнового 
реабілітаційного комплексу з відновлення функцій опорно-рухового апарату 
для учасників бойових дій, ветеранів, інвалідів війни та інших громадян. 

2. Голові постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, 
праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх 
сімей Малишевському І.О. підготувати відповідний проект рішення. 

 
11. Слухали: інформацію про розгляд Департаментом охорони здоров'я 

ОДА звернення депутата обласної ради Пріску В.В. щодо виділення коштів для 
проведення капітального ремонту та збільшення кількості ліжкомісць в 
Черленівській амбулаторії загальної практики. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Інформацію взяти до відома. 

 
12. Слухали: інформацію про розгляд звернення громадської організації 

"Чернівецьке обласне об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів 
антитерористичної операції та їх сімей" щодо звернення до Президента України, 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 
безоплатного навчання дітей загиблих учасників антитерористичної операції 
Чернівецької області у вищих навчальних закладах України. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

Рекомендувати Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації внести на 
розгляд сесії обласної ради проект рішення обласної ради та звернення до 
Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України 
щодо врегулювання на державному рівні питання щодо забезпечення 
безоплатного навчання дітей загиблих учасників антитерористичної операції 
Чернівецької області у вищих навчальних закладах України. 
 

13. Слухали:  інформацію щодо ненадання Департаментом охорони 
здоров'я облдержадміністрації для розгляду на засіданнях відповідних 
постійних комісій матеріалів на призначення  Мочульського В.М. на посаду 
головного лікаря ОКУ "Чернівецький обласний центр з профілактики та 
боротьби зі СНІДом" ( висновок комісії   № 10 від 20.04.2016р.) та на 
призначення Жукова Л.Ф. тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря 
ОКМУ "Патологоанатомічне бюро"  (висновок комісії № 9 від 19.05.2016р.) 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 



 
 
 
Звернутися до Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та 

до керівництва обласної державної адміністрації щодо невідкладності 
надання відповідних документів на Мочульського В.М. та Жукова Л.Ф. для 
розгляду питання щодо їх призначення на наступних засіданнях постійних 
комісій обласної ради. 

 
14. Слухали: інформацію про розгляд звернення головного спеціаліста 

зі спеціальності "Патологічна анатомія" Департаменту охорони здоров'я 
ОДА, доктора медичних наук, професора Олійника І.Ю. щодо підтримки 
призначення Беседінського В.І. на посаду виконуючого обов'язки начальника 
КМУ "Патологоанатомічне бюро". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Інформацію взяти до відома та врахувати при розгляді питання щодо 

призначення керівника КМУ "Патологоанатомічне бюро". 
 
15. Слухали: Про звернення громадських організацій  щодо ініціювання 

звернення до обласної ради та Департаменту соціального захисту ОДА щодо 
придбання пересувної автомайстерні для ремонту інвалідних візків за місцем 
проживання користувачами. 

Виступили: члени комісії, А.Шевчук 
Вирішили: 
Звернутися до Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації щодо вивчення питання з придбання пересувної 
автомайстерні для ремонту інвалідних візків на території області за місцем 
проживання користувача та надання пропозицій. 

  
16. Про звернення до обласної ради щодо приведення статутів 

комунальних установ, закладів та підприємств у відповідність до вимог 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Звернутися до обласної ради щодо приведення статутів комунальних 

установ, закладів та підприємств у відповідність до вимог Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" 

 
17. Про звернення працівників ОКМУ "Обласний дитячий 

протитуберкульозний санаторій "Садгора" щодо відсутності відповіді від 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації на їхнє звернення та  
факти порушень з призначень та звільнень працівників в установі. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

Створити робочу групу з членів постійної комісії обласної ради та 
громадськості для розгляду звернення працівників ОКМУ "Обласний 
дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора".  

 



 
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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 1 
 
Про необхідність розробки та розгляду  
Програми розвитку охорони здоров'я  
Чернівецької області 
 
 

Розглянувши 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. 
щодо необхідності реформування на місцевому рівні та розвитку медицини у 
Чернівецькій області, постійна комісія, - 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

  
 Рекомендувати обласній раді звернутися до керівників всіх лікувальних 

закладів області щодо надання на протязі двох тижнів своїх пропозицій з 
розвитку медицини в Чернівецькій області по всіх профілях охорони здоров'я 
з метою розроблення та внесення на розгляд сесії обласної ради програми 
розвитку охорони здоров'я в 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 

 
"05"   липня 2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК  № 2 
 
Про розгляд внесеного обласною 
державною адміністрацією проекту 
рішення обласної ради "Про внесення 
змін до Комплексної програми 
Трансплантологія у 2015-2018 роках" 

 

 
Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 
роках", комісія  

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

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

Комплексної програми Трансплантологія у 2015-2018 роках" на розгляд 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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 3 
 
Щодо потреб у медичному обладнанні 
КМУ "Чернівецький обласний шкірно- 
венерологічний диспансер" 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малищевського І.О. та заступника директора Департаменту 
охорони здоров'я облдержадміністрації Лесюка Ю.М. щодо потреб у 
медичному обладнанні на 2016 рік КМУ "Чернівецький обласний шкірно-
венерологічний диспансер", постійна комісія, - 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

  
 1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути питання 
щодо виділення коштів на придбання необхідного медичного обладнання 
для потреб КМУ "Чернівецький обласний шкірно-венерологічний 
диспансер". 

 
 

         
 
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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 4 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
порядок призначення і звільнення з 
посад керівників підприємств, установ, 
закладів, організації - об'єктів спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Чернівецької області" 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника голови постійної 
комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Кобевко О.П. щодо 
проекту рішення обласної ради "Про порядок призначення і звільнення з 
посад керівників підприємств, установ, закладів, організації - об'єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області", постійна комісія, - 

В И Р І Ш И Л А: 
  
 Рекомендувати обласній раді: 
1. Доопрацювати Положення "Про порядок призначення і звільнення з 

посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об'єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Чернівецької 
області. 

2. Розробити Порядок відбору кандидатів та проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад керівників об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

3. Внести доопрацьований проект рішення обласної ради "Про порядок 
призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, 
організацій - об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та 
міст Чернівецької області" на розгляд постійних комісії 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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 5 
 
Про результати розгляду ОДА  
висновку постійної комісії від 
27.04.2016р. № 6 "Про звернення 
депутата обласної ради Маковея А.Д." 
 
 

Розглянувши 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. 
про результати розгляду ОДА висновку постійної комісії обласної ради з 
питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей від 27.04.2016р. № 6 "Про звернення 
депутата обласної ради Маковея А.Д. щодо відсутності медичних апаратів у 
пологовому відділенні Кіцманської ЦРЛ", 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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 6 
 
Про результати розгляду ОДА  
висновку постійної комісії "Про 
результати ознайомлення з 
діяльністю КМУ "Обласна  
дитяча клінічна лікарня" 
 
 

Розглянувши 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. 
про результати розгляду ОДА висновку постійної комісії обласної ради з 
питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей "Про результати розгляду ОДА висновку 
постійної комісії обласної ради від 20.04.2016р. № 8 "Про результати 
ознайомлення з діяльністю КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня", 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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 7 
 
Про інформацію Служби безпеки  
України в Чернівецькій області 
 
 

Розглянувши 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. 
про інформацію управління Служби безпеки України в Чернівецькій області 
щодо проблемних питань забезпечення хіміопрепаратами та лікарськими 
засобами в рамках державної програми "Онкологія" та шляхи запобігання 
негативним наслідкам, 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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 8 
 
Щодо наявності імуно-біологічних 
препаратів у лікувальних закладах 
області 
 
 
 

Розглянувши 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 охорони здоров'я облдержадміністрації 
Лесюка Ю.М. щодо наявності імуно-біологічних препаратів, у кількісних і 
якісних показниках, у всіх лікувальних закладах області та м. Чернівці, 
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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 9 
 
Про звернення КМУ "Обласна  
дитяча клінічна лікарня" щодо  
сприяння у виділенні коштів 
 
 

Розглянувши 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., 
головного лікаря КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" Чепіля М.І. щодо 
сприяння у виділенні коштів для термінового ремонту одноповерхової 
прибудови до інфекційного корпусу лікарні, постійна комісія, - 

  
В И Р І Ш И Л А: 

 
 

 Рекомендувати обласної державної адміністрації розглянути питання 
щодо включення питання з проведення капітального ремонту в КМУ 
"Обласна дитяча клінічна лікарня" до переліків об'єктів, що пропонуються до 
фінансування згідно Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії 
розвитку Чернівецької області на період до 2020 року, затвердженого 
рішенням 4 сесії обласної ради 7 скликання від 15.03.2016р. № 17-4/16. 

 
 

   
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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 10 
 
Щодо розгляду Департаментом охорони 
здоров'я ОДА висновку постійної комісії  
обласної ради № 1 від 19.05.2016р. та  
створення на базі Чернівецького ОКП  
"Бальнеологічний санаторій "Брусниця" 
цілісного майнового реабілітаційного  
комплексу 
 

Розглянувши 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. 
щодо розгляду Департаментом охорони здоров'я ОДА висновку постійної 
комісії обласної ради № 1 від 19.05.2016р. з розгляду звернення головного 
лікаря Чернівецького ОКП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця"        
Бойка Д.І., постійна комісія, - 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Винести на розгляд сесії обласної ради проект рішення, яким доручити 

Чернівецькій обласній державній адміністрації розробити цільову програму з 
відновлення функцій опорно-рухомого апарату для учасників бойових дій, 
учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та інвалідів війни та 
інших громадян даної пільгової категорії на базі ОКП "Бальнеологічний 
санаторій "Брусниця" та подати на розгляд 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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 11 
 
Щодо розгляду Департаментом охорони 
здоров'я облдержадміністрації звернення 
депутата обласної ради Пріску В.В. 
 

Розглянувши 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.  
про розгляд Департаментом охорони здоров'я ОДА звернення депутата 
обласної ради Пріску В.В. щодо виділення коштів для проведення 
капітального ремонту та збільшення кількості ліжкомісць в Черленівській 
амбулаторії загальної практики Новоселицького району, 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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 12 
 
Щодо забезпечення безоплатного навчання 
дітей загиблих учасників АТО Чернівецької 
області у вищих навчальних закладах України 
 

Розглянувши 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.  
про розгляд звернення громадської організації "Чернівецьке обласне 
об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів антитерористичної операції та їх 
сімей" щодо ініціювання звернення до Президента України, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України з забезпечення безоплатного 
навчання дітей загиблих учасників антитерористичної операції Чернівецької 
області у вищих навчальних закладах України, постійна комісія, - 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Рекомендувати Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації внести на 
розгляд сесії обласної ради проект рішення обласної ради та звернення до 
Президента України, Верховної Ради України  та Кабінету Міністрів України 
щодо врегулювання на державному рівні питання з забезпечення 
безоплатного навчання дітей загиблих учасників антитерористичної операції 
Чернівецької області у вищих навчальних закладах України. 
 
 
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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 13 
 
Щодо ненадання Департаментом  
охорони здоров'я облдержадміністра- 
ції матеріалів на призначення 
Мочульського В.М. та Жукова Л.Ф. 
 

Розглянувши 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.  
щодо ненадання Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації для 
розгляду на засіданнях відповідних постійних комісій матеріалів на 
призначення  Мочульського В.М. на посаду головного лікаря ОКУ 
"Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" ( 
висновок комісії   № 10 від 20.04.2016р.) та на призначення Жукова Л.Ф. 
тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря ОКМУ 
"Патологоанатомічне бюро"  (висновок комісії № 9 від 19.05.2016р.), 
постійна комісія, - 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Звернутися до Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та 

до керівництва обласної державної адміністрації щодо невідкладності 
надання відповідних документів на Мочульського В.М. та Жукова Л.Ф. для 
розгляду питання щодо їх призначення на наступних засіданнях постійних 
комісій 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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 14 
 
Щодо звернення головного спеціаліста зі 
 спеціальності "Патологічна анатомія"  
Департаменту охорони здоров'я ОДА,  
доктора медичних наук, професора  
Олійника І.Ю. 
 

Розглянувши 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.  
про розгляд звернення головного спеціаліста зі спеціальності "Патологічна 
анатомія" Департаменту охорони здоров'я ОДА, доктора медичних наук, 
професора Олійника І.Ю. щодо підтримки призначення Беседінського В.І. на 
посаду виконуючого обов'язки начальника КМУ "Патологоанатомічне бюро", 
постійна комісія, - 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Інформацію взяти до відома та врахувати при розгляді питання щодо 
призначення керівника КМУ "Патологоанатомічне бюро". 
 
 
 
 
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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 15 
 
Щодо придбання пересувної  
автомайстерні для ремонту  
інвалідних візків за місцем  
проживання користувачів 
 

Розглянувши 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.  
про звернення громадських організацій  щодо придбання пересувної 
автомайстерні для ремонту інвалідних візків за місцем проживання 
користувачів, постійна комісія, - 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Звернутися до Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації щодо вивчення питання з придбання пересувної 
автомайстерні для ремонту інвалідних візків на території області за місцем 
проживання користувачів та надання відповідних пропозицій. 
 
 
 
 
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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 16 
 
Щодо приведення статутів об'єктів 
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області у 
відповідність до вимог Закону 
України "Про місцеве самоврядування  
в Україні" 
 

Розглянувши 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. 
щодо необхідності приведення статутів об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області у відповідність до вимог 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постійна комісія, - 

 
В И Р І Ш И Л А: 

  
 Звернутися до обласної ради щодо приведення статутів об'єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у 
відповідність до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" 

 
       
 
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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 17 
 
Про звернення ініціативної групи 
ОКМУ "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій 
"Садгора" щодо ініціювання 
перевірки 
 
 

Розглянувши 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., 
про звернення ініціативної групи ОКМУ "Обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій "Садгора" щодо відсутності відповіді від 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації на їхнє звернення та  
факти фінансових порушень та санітарно-епідеміологічну ситуацію в 
установі, постійна комісія, - 

 
В И Р І Ш И Л А: 

  
  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Створити робочу групу з у складі членів постійної комісії обласної 

ради та громадськості для розгляду звернення ініціативної групи ОКМУ 
"Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" щодо 
фінансової перевірки медикаментів та санітарно-епідеміологічної ситуації в 
установі. 

 
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 

 
"05"       липня   2016 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК № 18 
 
Про створення комісії  з вивчення 
питання щодо руйнації корпусів  
ОКУ "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня", як історичної пам'ятки 
ЮНЕСКО 
 
 

Розглянувши та обговоривши  інформацію заступника голови постійної 
комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Кобевко О.П. щодо 
занедбаності архітектурних споруд, проблемами з їх ремонтом та заміною 
покрівлі історичних будівель ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня", 
як пам'ятки ЮНЕСКО, постійна комісія, - 

 
В И Р І Ш И Л А: 

   
Звернутися до Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, 

постійної комісії обласної ради з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури 
облдержадміністрації щодо створення комісії з вивчення питання руйнації 
корпусів обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня", як історичної пам'ятки ЮНЕСКО. 

 
Голова постійної комісії           І. Малишевський 
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