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Присутні: 
Заступник голови постійної комісії: Крохмаль В.Д. 
Секретар засідання: Крохмаль В.Д. 
 
Запрошені: 
Болтунов О.В., Малишевький І.О., Кобевко О.П., Мельничук В.К., Павел 
Д.Д., Гостюк В.І., Ткачук В.В. – депутати Чернівецької обласної ради; 
Кривич М.О. – помічник депутата Чернівецької обласної ради Крохмаля В.Д.; 
Щербань Ю.В. – завідувач поліклінічним відділенням Чернівецького 
обласного ендокринологічного центру; Процков Ілля – чоловік пацієнтки 
Чернівецького обласного ендокринологічного центру; Білоус Д.Г. – 
представник медичної громадськості м.Чернівців. 
 
Раєвський Д.О. – начальник відділу інформаційного забезпечення обласної 
ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради 
 
Слухали: голову постійної комісії Поклітара Р.І., який поінформував членів 
комісії про питання порядку денного засідання. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд звернення працівників Чернівецького обласного 
ендокринологічного центру щодо надання оцінки поведінки депутата 
Чернівецької обласної ради Болтунова О.В. 
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Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд звернення медиків Буковини щодо надання оцінки діяльності 
деяких членів постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їхніх сімей. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

3. Різне. 
 

1. Слухали голову постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара 
Ростислава Івановича, який зачитав звернення працівників Чернівецького 
обласного ендокринологічного центру щодо надання оцінки поведінки 
депутата Чернівецької обласної ради Болтунова О.В. 

 
Виступили: 
Крохмаль В.Д., який відзначив, що до компетенції постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень не входить надання оцінки правомірності будь-яких 
дій депутатів обласної ради, натомість члени комісії уповноважені 
оцінювати етичний бік поведінки депутатів обласної ради. 

 
Щербань Ю.В., яка поінформувала членів комісії про візит Болтунова О.В. до 

Чернівецького обласного ендокринологічного центру 12.10.2016 та своє 
бачення пов’язаних з цим візитом подій. При цьому Щербань Ю.В. 
відзначила, що у спілкуванні з медичним персоналом вказаної установи 
Болтунов О.В. не наголошував на тому, що є депутатом Чернівецької 
обласної ради. 

 
Болтунов О.В., який поінформував членів комісії про свій візит до 

Чернівецького обласного ендокринологічного центру 12.10.2016 та своє 
бачення пов’язаних з візитом подій. Болтунов О.В. відкинув звинувачення 
Щербань Ю.В. у приниженні честі та гідності медичного персоналу і 
пацієнтів вказаної установи. Свою поведінку, зокрема, підвищений тон у 
спілкуванні з медичним персоналом Чернівецького обласного 
ендокринологічного центру пояснив напруженим емоційним станом, який 
був викликаний порушенням трудової дисципліни лікарями вказаної 
медичної установи. 
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Малишевський І.О., який відзначив, що постійною комісією Чернівецької 
обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їхніх сімей було 
розглянуто та взято до відома висновок комісії Департаменту охорони 
здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації, яка вивчала 
ситуацію, що склалася у Чернівецькому обласному ендокринологічному 
центрі 12.10.2016. Малишевський І.О. також вказав на те, що комісією 
Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної 
адміністрації встановлено, що на час відвідання Болтуновим О.В. 
Чернівецького обласного ендокринологічного центру робочий час 
медичних працівників установи не завершився. 

 
Процкова Іллю, який відповів на низку запитань учасників засідання щодо 

хронології подій, які мали місце у Чернівецькому обласному 
ендокринологічному центрі 12.10.2016. 

 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Розглянувши звернення працівників Чернівецького обласного 
ендокринологічного центру, враховуючи пояснення, надані депутатом 
Чернівецької обласної ради Болтуновим О.В., зробити зауваження 
Болтунову О.В. щодо неетичної поведінки (підвищений тон у спілкуванні з 
медичними працівниками) у Чернівецькому обласному 
ендокринологічному центрі. 

3) Поінформувати Болтунова О.В. про неприпустимість спілкування з 
медичним персоналом закладів охорони здоров’я області у підвищеному 
тоні. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали голову постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара 
Ростислава Івановича, який зачитав звернення медиків Буковини щодо 
надання оцінки діяльності деяких членів постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їхніх сімей. 

 
Виступили: 
Малишевський І.О., Кобевко О.П., які спростували викладені у вказаному 

зверненні звинувачення на адресу членів постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їхніх сімей. 
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Білоус Д.Г., який висловив сумнів щодо автентичності підписів окремих 
підписантів вказаного звернення, а також припущення, що окремі 
підписанти поставили свої підписи під вказаним зверненням під тиском з 
боку адміністрації медичних закладів. 

 
Поклітар Р.І., який запропонував запросити на наступне засідання постійної 

комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень одного з підписантів вказаного вище 
звернення Василова В.М., а також представників медичної спільноти краю, 
які можуть мати відмінну від висловленої у зверненні думку щодо 
діяльності, в тому числі окремих епізодів, окремих членів постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їхніх сімей. 

 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Розглянувши звернення працівників Чернівецького обласного 
ендокринологічного центру, враховуючи пояснення, надані депутатами 
Чернівецької обласної ради Малишевським І.О. та Кобевко О.П., 
встановити відсутність порушення етичних норм у діяльності членів 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань охорони здоров’я, 
праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів 
їхніх сімей. 

3) Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
поінформувати про це заявників. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Р.Поклітар 
 
 
Заступник голови постійної комісії     В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 1/11 

 
31 жовтня 2016 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення 
працівників Чернівецького 
обласного ендокринологічного 
центру щодо надання оцінки 
поведінки депутата 
Чернівецької обласної ради 
Болтунова О.В. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень та розглянувши 
звернення працівників Чернівецького обласного ендокринологічного центру 
щодо надання оцінки поведінки депутата Чернівецької обласної ради 
Болтунова О.В., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Розглянувши звернення працівників Чернівецького обласного 

ендокринологічного центру, враховуючи пояснення, надані 
депутатом Чернівецької обласної ради Болтуновим О.В., зробити 
зауваження Болтунову О.В. щодо неетичної поведінки 
(підвищений тон у спілкуванні з медичними працівниками) у 
Чернівецькому обласному ендокринологічному центрі. 

3. Поінформувати Болтунова О.В. про неприпустимість спілкування 
з медичним персоналом закладів охорони здоров’я області у 
підвищеному тоні. 

 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 2/11 

 
31 жовтня 2016 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення медиків 
Буковини щодо надання оцінки 
діяльності деяких членів 
постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань охорони 
здоров’я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їхніх 
сімей 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень та розглянувши 
звернення медиків Буковини щодо діяльності деяких членів постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального 
захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їхніх сімей, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Розглянувши звернення працівників Чернівецького обласного 

ендокринологічного центру, враховуючи пояснення, надані 
депутатами Чернівецької обласної ради Малишевським І.О. та 
Кобевко О.П., встановити відсутність порушення етичних норм у 
діяльності членів постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та 
підтримки учасників АТО і членів їхніх сімей. 

3. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
поінформувати про це заявників. 

 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 


	Протокол №11 від 31.10.2016
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Голова постійної комісії       Р.Поклітар


	Висновок №1
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Про розгляд звернення працівників Чернівецького обласного ендокринологічного центру щодо надання оцінки поведінки депутата Чернівецької обласної ради Болтунова О.В.


	Висновок №2
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Про розгляд звернення медиків Буковини щодо надання оцінки діяльності деяких членів постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їхніх сімей



