
 
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 
  

 
  "26"  жовтня 2016 року                                                      м. Чернівці, 14.00 
 

ПРОТОКОЛ № 20  
засідання постійної комісії 

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

РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ 26.10.2016р. 
 

1. Про хід виконання рішення 6 сесії обласної ради 7 скликання від 
28.07.2016р. № 149-6/16 "Про розробку цільової програми з відновлення 
функції 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". 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА. 
2. Про розгляд питання щодо неправомірних дій керівництва Чернівецької 

обласної клінічної лікарні, щодо оголошення та скасування догани лікарю 
Костіній Н.В. 

Доповідач:заступник голови постійної комісії  Кобевко О.П. 
3. Про звернення Громадської організації "Добротворець" про надання 

учасникам антитерористичної операції висококваліфікованої медичної 
допомоги в умовах Чернівецького військового госпіталю А 1028, так як 
надання допомоги в госпіталі для ветеранів війни не може забезпечити 
лікування учасників АТО. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
4. Про розгляд звернення працівників Чернівецького 

ендокринологічного центру щодо правомірності перевірки роботи закладу 
депутатом обласної ради Болтуновим О.В. та захисту їх від наклепу та 
провокацій.  

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
5. Про хід виконання рішення 6 сесії обласної ради 7 скликання № 114-

6/16 від 28.07.2016р. "Про статус ветеранів війни - добровольців учасників 



бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь  в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення" в частині виконання п.п. 
4.1. та 5.1. зазначеного рішення щодо розроблення Програми підтримки 
ветеранів війни-добровольців, порядку виготовлення посвідчень та 
положення про порядок їх видачі. 

Доповідач:Представник Департаменту соціального захисту населення 
ОДА  

6.Про звернення громадської організації "Чернівецьке обласне 
об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів антитерористичної операції та їх 
сімей" щодо не надання земельних ділянок для індивідуального житлового 
будівництва учасникам АТО, які  проживають у смт. Путила та 
Путильському районі. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О.  
7. Про резолюцію "Круглого столу" Комітету Верховної Ради України з 

питань охорони здоров'я на тему "Розвиток дитячої паліативної допомоги в 
Україні" 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
8. Про звернення Альянсу громадського здоров'я "Щодо підвищення 

рівня ефективності лікування вірусного гепатиту С в Чернівецькій області" 
Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 

9. Про звернення Президії Чернівецької обласної ради профспілок у 
зв'язку із шоковим підвищенням ціни на природний газ для населення. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
10. Про звернення Всеукраїнського збору представників громадських 

об'єднань ветеранів та учасників антитерористичної операції (V 
Всеукраїнський форум ветеранів) до керівників держави, центральних 
органів влади та інститутів громадського суспільства. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
11. Про лист Міжнародного руху "Еко-культура" в Україні щодо 

підтримки та реалізації програм з відновлення фізичного та психічного 
здоров'я, укріплення сімей, соціалізації та соціальної адаптації учасників 
АТО та ВПО. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
12. Про звернення Красноїльської селищної ради та жителів смт. 

Красноїльськ та с. Стара Красношора щодо закриття стаціонару в 
Красноїльській селищній лікарні. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
13. Про розгляд звернення Білецької М.Г., яка від імені колективу КМУ 

"Міськтубдиспансер" просить не ліквідовувати установу та виділити кошти 
на підготовку до зими та ремонт тепломережі. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 



14. Про звернення Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, 
учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з 
інвалідністю щодо надання інформації до 26.09.2016р.: 

1. щодо забезпечення реалізації особами, зазначеними у Постанові 
Верховної Ради України № 1470-VІІІ від 14.07.2016р., права на передбачені 
законодавством пільги та соціальні гарантії; 

2. про найбільш проблемні питання в цій сфері та шляхів їх 
врегулювання.  

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
 15. Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про реорганізацію 
комунальної медичної установи "Міський протитуберкульозний диспансер" 
 Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 

16. Про розгляд звернення пацієнтів та медичного персоналу КМУ 
"Міський протитуберкульозний диспансер" щодо реорганізації закладу 
шляхом приєднання до обласного протитуберкульозного диспансеру. 

Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
17. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2016 рік" 
Доповідач: представник Департаменту фінансів ОДА 
18. Про проект рішення обласної ради, внесений депутатом обласної 

ради Гливко А.Г., "Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ 
скликання до Кабінету Міністрів України" щодо підтримки звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання до Кабінету Міністрів 
України щодо внесення змін до абзацу 3 пункту 12 Положення про порядок 
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (зі змінами). 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О 
19. Про звернення депутата Чернівецької обласної ради Павела Д.Д. 

щодо ситуації, яка склалася у зв'язку із можливим закриттям Другого 
терапевтичного відділення Герцаївської ЦРЛ с. Байраки та необхідністю 
зменшення соціальної напруги та фахового вивчення даного питання. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О 
 
 

1. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації Лесюка Ю.М. про хід виконання рішення 6 
сесії обласної ради 7 скликання від 28.07.2016р. № 149-6/16 "Про розробку 
цільової програми з відновлення функції 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". 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 



 Звернутися до керівництва Чернівецької обласної державної 
адміністрації щодо невиконання пункту 1 рішення 6 сесії обласної ради 7 
скликання від 28.07.2016р. № 149-6/16 "Про розробку цільової програми з 
відновлення функції 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 подання її на розгляд сесії обласної ради у ІІІ 
кварталі поточного року. 

2. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії               
Кобевко О.П. про неправомірні дії керівництва Чернівецької обласної 
клінічної лікарні, щодо оголошення та скасування догани лікарю 
інфекційного відділення Костіній Н.В. 

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

облдержадміністрації  провести службове розслідування за фактом 
накладення дисциплінарного стягнення на лікаря інфекційного відділення 
ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" Костіну Н.В., подальшої 
відміни наказу та притягнення винних до дисциплінарної відповідальності. 

3. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.О. про звернення Громадської організації "Добротворець" 
про надання учасникам антитерористичної операції висококваліфікованої 
медичної допомоги в умовах Чернівецького військового госпіталю А 1028, 
так як надання допомоги в госпіталі для ветеранів війни не може забезпечити 
лікування учасників АТО. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації з 

залученням Департаменту охорони здоров'я ОДА, Департаменту фінансів 
ОДА вивчити питання щодо надання учасникам антитерористичної операції 
висококваліфікованої медичної допомоги в умовах Чернівецького 
військового госпіталю А 1028 та подати відповідну програму. 

4. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.О. про розгляд звернення працівників Чернівецького 
ендокринологічного центру щодо правомірності перевірки роботи закладу 
депутатом обласної ради Болтуновим О.В. та захисту їх від наклепу та 
провокацій.  

Виступили: члени комісії, працівники центру, Лесюк Ю.М. 
Вирішили:  
Прийняти висновок Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації з даного питання до відома. 
 5. Слухали: інформацію заступника Директора Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації про хід виконання 



рішення 6 сесії обласної ради 7 скликання № 114-6/16 від 28.07.2016р. "Про 
статус ветеранів війни - добровольців учасників бойових дій, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь  в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення" в частині виконання п.п. 4.1. та 5.1. 
зазначеного рішення щодо розроблення Програми підтримки ветеранів 
війни-добровольців, порядку виготовлення посвідчень та положення про 
порядок їх видачі. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

 Інформацію взяти до відома. 
6. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. про звернення громадської організації "Чернівецьке 
обласне об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів антитерористичної 
операції та їх сімей" щодо не надання земельних ділянок для індивідуального 
житлового будівництва учасникам АТО, які  проживають у смт. Путила та 
Путильському районі. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

розглянути звернення голови ГО "Чернівецьке обласне об'єднання учасників, 
ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей" Ковбасюка О.В. щодо забезпечення 
учасників АТО земельними ділянками для індивідуального житлового 
будівництва, які проживають в смт. Путила. 

7. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації Лесюка Ю.М. про резолюцію "Круглого 
столу" Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я на тему 
"Розвиток дитячої паліативної допомоги в Україні" 

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

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
врахувати в своїй роботі резолюцію "Круглого столу" Комітету Верховної 
Ради України з питань охорони здоров'я, вжити заходи щодо його реалізації 
та про хід виконання інформувати Комітет Верховної Ради України. 

 8. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту охорони 
здоров'я ОДА Лесюка Ю.М. про звернення Альянсу громадського здоров'я 
"Щодо підвищення рівня ефективності лікування вірусного гепатиту С в 
Чернівецькій області" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

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



врахувати в своїй роботі звернення Альянсу громадського здоров'я "Щодо 
підвищення рівня ефективності лікування вірусного гепатиту С в 
Чернівецькій області", вжити заходів щодо його реалізації пропозицій та 
інформувати за необхідності Альянс громадського здоров'я. 

 9. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 
Малишевського І.О. про звернення Президії Чернівецької обласної ради 
профспілок у зв'язку із шоковим підвищенням ціни на природний газ для 
населення. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

 Інформацію взяти до відома. 
10. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. про звернення Всеукраїнського збору представників 
громадських об'єднань ветеранів та учасників антитерористичної операції (V 
Всеукраїнський форум ветеранів) до керівників держави, центральних 
органів влади та інститутів громадського суспільства. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

 Інформацію взяти до відома. 
11. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. про лист Міжнародного руху "Еко-культура" в Україні 
щодо підтримки та реалізації програм з відновлення фізичного та психічного 
здоров'я, укріплення сімей, соціалізації та соціальної адаптації учасників 
АТО та ВПО. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 

 Інформацію взяти до відома. 
12. Слухали: інформацію голови постійної комісії обласної ради 

Малишевського І.О. про звернення Красноїльської селищної ради та жителів 
смт. Красноїльськ та с. Стара Красношора щодо закриття стаціонару в 
Красноїльській селищній лікарні. 

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

облдержадміністрації розглянути питання щодо призупинення закриття 
стаціонару в Красноїльській селищній лікарні до об'єднання територіальних 
громад в регіоні та про прийняте рішення інформувати Красноїльську 
селищну раду. 

13. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації Лесюка Ю.М., головного лікаря 
територіального об'єднання "Фтизіатрія" Гавриша І.І. про розгляд звернення 
Білецької М.Г., яка від імені колективу КМУ "Міськтубдиспансер" просить 
не ліквідовувати установу та виділити кошти на підготовку до зими та 
ремонт тепломережі. 



Виступили: члени комісії, члени колективу КМУ "Міськтубдиспансер" 
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Ставилось на голосування питання щодо підтримки реорганізації 

КМУ "Міськтубдиспансер": 
 Результати голосування:  за - 2, утримались - не має, проти - 2. 

 Рішення щодо підтримки  реорганізації установи та приєднання ОКМ 
"Обласний протитуберкульозний диспансер" не прийнято. 
 14. Слухали: інформацію про звернення Комітету Верховної Ради 
України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 
антитерористичної операції та людей з інвалідністю щодо надання 
інформації до 26.09.2016р. 

Виступили: члени комісії,  
Вирішили: 
Враховуючи, що зазначену інформацію до Комітету Верховної Ради 

України надано Департаментом соціального захисту населення 
облдержадміністрації інформацію взяти до відома. 

15. Слухали: інформацію заступника директора Департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації Лесюка Ю.М. про проект рішення обласної 
ради "Про реорганізацію комунальної медичної установи "Міський 
протитуберкульозний диспансер" 

Виступили: члени комісії, Гавриш І.І., представники колективу КМУ 
"Міський протитуберкульозний диспансер" 

Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Ставилось на голосування питання щодо підтримки проекту рішення 

обласної ради "Про реорганізацію комунальної медичної установи "Міський 
протитуберкульозний диспансер" 

Результати голосування:  за - 2, утримались - не має, проти - 2. 
 Рішення щодо внесення  проекту рішення на розгляд сесії обласної 
ради не прийнято. 

16. Слухали: інформацію про розгляд звернення пацієнтів та 
медичного персоналу КМУ "Міський протитуберкульозний диспансер" щодо 
реорганізації закладу шляхом приєднання до обласного 
протитуберкульозного диспансеру. 

Виступили: члени комісії,  
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Ставилось на голосування питання щодо підтримки реорганізації 

комунальної медичної установи "Міський протитуберкульозний диспансер" 
Результати голосування:  за - 2, утримались - не має, проти - 2. 

 Рішення щодо підтримки  реорганізації закладу не прийнято. 
17. Слухали: інформацію Департаменту фінансів ОДА про проект 

рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік" 
Виступили: члени комісії,  



Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Внести проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету на 

2016 рік" на розгляд сесії обласної ради. 
18. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради, внесений 

депутатом обласної ради Гливко А.Г., "Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VІІ скликання до Кабінету Міністрів України" щодо підтримки 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання до Кабінету 
Міністрів України щодо внесення змін до абзацу 3 пункту 12 Положення про 
порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (зі змінами). 

Виступили: члени комісії,  
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Внести проект рішення "Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VІІ скликання до Кабінету Міністрів України " на розгляд сесії 
обласної ради. 

19. Слухали: інформацію про звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Павела Д.Д. щодо ситуації, яка склалася у зв'язку із можливим 
закриттям Другого терапевтичного відділення Герцаївської ЦРЛ с. Байраки 
та необхідністю зменшення соціальної напруги та фахового вивчення даного 
питання. 

Виступили: члени комісії,  
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній раді внести звернення 

депутата Чернівецької обласної ради Павела Д.Д. щодо ситуації, яка склалася 
у зв'язку із можливим закриттям Другого терапевтичного відділення 
Герцаївської ЦРЛ с. Байраки та необхідністю зменшення соціальної напруги 
та фахового вивчення даного питання на розгляд сесії обласної ради та 
прийняти відповідне протокольне рішення. 

 
 
 

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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 1/20 
 
Про хід виконання рішення 6 сесії обласної ради 7  
скликання від 28.07.2016р. № 149-6/16 "Про розробку 
 цільової програми з відновлення функції 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"      

 
 Розглянувши та обговоривши інформацію заступника директора 

Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Лесюка Ю.М. про хід 
виконання рішення 6 сесії обласної ради 7 скликання від 28.07.2016р. № 149-
6/16 "Про розробку цільової програми з відновлення функції 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" , постійна 
комісія, - 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

 Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 
розглянути питання щодо невиконання пункту 1 рішення 6 сесії обласної 
ради 7 скликання від 28.07.2016р. № 149-6/16 "Про розробку цільової 
програми з відновлення функції 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 подання її на розгляд сесії 
обласної ради у ІІІ 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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 2/20 
 
 
Про неправомірні дії керівництва 
ОКУ "Чернівецька обласна 
клінічна лікарня" 
 
 

 Розглянувши та обговоривши інформацію заступника голови постійної 
комісії  Кобевко О.П. про неправомірні дії керівництва Чернівецької обласної 
клінічної лікарні, щодо оголошення та скасування догани лікарю 
інфекційного відділення Костіній Н.В., постійна комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

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

облдержадміністрації  провести службове розслідування за фактом 
накладення дисциплінарного стягнення на лікаря інфекційного відділення 
ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" Костіну Н.В., подальшої 
відміни наказу про накладення дисциплінарного стягнення на Костіну Н.В. та 
притягнення керівництва лікарні до дисциплінарної відповідальності за 
неправомірні дії. 

 
 
 

 
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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 3/20 
 
 
Про звернення Громадської 
організації "Добротворець" 
 
 

 Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про звернення Громадської організації 
"Добротворець" про надання учасникам антитерористичної операції 
висококваліфікованої медичної допомоги в умовах Чернівецького 
військового госпіталю А 1028, так як надання допомоги в госпіталі для 
ветеранів війни не може забезпечити лікування учасників АТО., постійна 
комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

  
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації з 

залученням Департаменту охорони здоров'я ОДА, Департаменту фінансів 
ОДА вивчити питання щодо надання учасникам антитерористичної операції 
висококваліфікованої медичної допомоги в умовах Чернівецького 
військового госпіталю А 1028 та подати відповідну програму. 

 
 
 

 
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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                              
                                                          

В И С Н О В О К   № 4/20 
 
 
Про розгляд звернення працівників  
ОКУ "Чернівецький обласний  
ендокринологічний центр 
 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про розгляд звернення працівників ОКУ 
"Чернівецький обласний ендокринологічний центр" щодо правомірності 
перевірки роботи закладу депутатом обласної ради Болтуновим О.В. та 
захисту їх від наклепу та провокацій , постійна комісія, - 

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 

  
Прийняти висновок Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації з даного питання 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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 5/20 
 
Про хід виконання рішення 6 сесії обласної ради  
7 скликання № 114-6/16 від 28.07.2016р. "Про  
статус ветеранів війни - добровольців учасників  
бойових дій, які захищали незалежність,  
суверенітет та територіальну цілісність України 
 і брали безпосередню участь  в антитерористичній  
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи  
безпосередньо в районах антитерористичної  
операції у період її проведення" 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації про хід 
виконання рішення 6 сесії обласної ради 7 скликання № 114-6/16 від 
28.07.2016р. "Про статус ветеранів війни - добровольців учасників бойових 
дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь  в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення" в частині виконання п.п. 
4.1. та 5.1. зазначеного рішення щодо розроблення Програми підтримки 
ветеранів війни-добровольців, порядку виготовлення посвідчень та 
положення про порядок їх видачі, 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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 6/20 
 
Про звернення громадської 
організації "Чернівецьке обласне 
об'єднання учасників, ветеранів, 
інвалідів антитерористичної 
операції та їх сімей" 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про звернення громадської організації 
"Чернівецьке обласне об'єднання учасників, ветеранів, інвалідів 
антитерористичної операції та їх сімей" щодо не надання земельних ділянок 
для індивідуального житлового будівництва учасникам АТО, які  
проживають у смт. Путила та Путильському районі., постійна комісія, - 

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
. 
  
Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

розглянути звернення голови ГО "Чернівецьке обласне об'єднання учасників, 
ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей" Ковбасюка О.В. щодо забезпечення 
учасників АТО земельними ділянками для індивідуального житлового 
будівництва, які проживають в смт. Путила. 
 

 
 

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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 7/20 
 
Про резолюцію "Круглого столу" 
Комітету Верховної Ради України з 
питань охорони здоров'я на тему 
"Розвиток дитячої паліативної 
допомоги в Україні" 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Лесюка Ю.М. про 
резолюцію "Круглого столу" Комітету Верховної Ради України з питань 
охорони здоров'я на тему "Розвиток дитячої паліативної допомоги в Україні", 
постійна комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

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

облдержадміністрації врахувати в своїй роботі резолюцію "Круглого столу" 
Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, вжити заходи 
щодо його реалізації та про хід виконання інформувати Комітет Верховної 
Ради 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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 8/20 
 
Про звернення Альянсу 
громадського здоров'я "Щодо 
підвищення рівня ефективності 
лікування вірусного гепатиту С в 
Чернівецькій області" 
 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту охорони здоров'я ОДА Лесюка Ю.М. про звернення Альянсу 
громадського здоров'я "Щодо підвищення рівня ефективності лікування 
вірусного гепатиту С в Чернівецькій області", постійна комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 
 1. Інформацію взяти до відома. 
 2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації  
врахувати в своїй роботі звернення Альянсу громадського здоров'я "Щодо 
підвищення рівня ефективності лікування вірусного гепатиту С в 
Чернівецькій області", вжити заходів щодо його реалізації пропозицій та 
інформувати за необхідності ініціатора звернення. 

  
 

 
 

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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 9/20 
 
 
 
Про звернення Президії 
Чернівецької обласної ради 
профспілок 
 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про звернення Президії Чернівецької 
обласної ради профспілок у зв'язку із шоковим підвищенням ціни на 
природний газ для населення., 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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 10/20 
 
 
Про звернення Всеукраїнського збору 
 представників громадських об'єднань 
 ветеранів та учасників антитерористичної  
операції 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про звернення Всеукраїнського збору 
представників громадських об'єднань ветеранів та учасників 
антитерористичної операції (V Всеукраїнський форум ветеранів) до 
керівників держави, центральних органів влади та інститутів громадського 
суспільства, 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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 11/20 
 
 
 
Про лист Міжнародного руху 
 "Еко-культура" в Україні 
 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про лист Міжнародного руху "Еко-
культура" в Україні щодо підтримки та реалізації програм з відновлення 
фізичного та психічного здоров'я, укріплення сімей, соціалізації та соціальної 
адаптації учасників АТО та ВПО, 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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 12/20 
 
Про звернення Красноїльської селищної ради  
та жителів смт. Красноїльськ та с. Стара  
Красношора щодо закриття стаціонару в  
Красноїльській селищній лікарні 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про звернення Красноїльської селищної 
ради та жителів смт. Красноїльськ та с. Стара Красношора щодо закриття 
стаціонару в Красноїльській селищній лікарні, постійна комісія, - 

 
 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 

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

облдержадміністрації розглянути питання щодо призупинення закриття 
стаціонару в Красноїльській селищній лікарні на період до завершення 
об'єднання територіальних громад в регіоні та про прийняте рішення 
інформувати Красноїльську селищну раду. 

 
   

 
 
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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 13/20 
 
 
Про розгляд звернення Білецької М.Г. 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію заступника директора 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Лесюка Ю.М., 
головного лікаря КМУ "Обласний клінічний протитуберкульозний 
диспансер" Гавриша І.І. про розгляд звернення Білецької М.Г., яка від імені 
колективу КМУ "Міськтубдиспансер" просить не ліквідовувати установу та 
виділити кошти на підготовку до зими та ремонт тепломережі, постійна 
комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

. 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Ставилось на голосування питання щодо підтримки реорганізації 

КМУ "Міськтубдиспансер": 
 Результати голосування:  за - 2, утримались - не має, проти - 2. 

 Рішення щодо підтримки  реорганізації КМУ "Міськтубдиспансер" та 
приєднання до ОКУ "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер" 
не прийнято. 

 
   

 
 
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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 14/20 
 
 
Про звернення Комітету Верховної 
Ради України у справах ветеранів, 
учасників бойових дій, учасників 
антитерористичної операції та 
людей з інвалідністю 
 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію про звернення Комітету 
Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, 
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю щодо надання 
інформації до 26.09.2016р., постійна комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

Враховуючи, що відповідь до Комітету Верховної Ради України надано 
Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації 
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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 15/20 
 
 
Про проект рішення обласної ради 
"Про реорганізацію комунальної 
медичної установи "Міський 
протитуберкульозний диспансер" 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію про проект рішення обласної 
ради "Про реорганізацію комунальної медичної установи "Міський 
протитуберкульозний диспансер", постійна комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Ставилось на голосування питання щодо підтримки проекту рішення 

обласної ради "Про реорганізацію комунальної медичної установи "Міський 
протитуберкульозний диспансер" 

Результати голосування:  за - 2, утримались - не має, проти - 2. 
 Рішення щодо підтримки  проекту рішення не прийнято. 

 
   

 
 
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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 16/20 
 
 
Про розгляд звернення пацієнтів та медичного 
 персоналу КМУ "Міський протитуберкульозний 
 диспансер" щодо реорганізації закладу 
 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію про розгляд звернення 
пацієнтів та медичного персоналу КМУ "Міський протитуберкульозний 
диспансер" щодо реорганізації закладу шляхом приєднання до обласного 
протитуберкульозного диспансеру, постійна комісія, - 

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Ставилось на голосування питання щодо підтримки реорганізації 

комунальної медичної установи "Міський протитуберкульозний диспансер" 
Результати голосування:  за - 2, утримались - не має, проти - 2. 

 Рішення щодо підтримки  реорганізації закладу не прийнято. 
 

 
 

 
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 

 
 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 17/20 
 
 
Про проект рішення обласної  
ради "Про внесення змін до обласного  
бюджету на 2016 рік". 
       
 

 
Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік", постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення "Про внесення змін до обласного бюджету 

на 2016 рік" 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 

 
 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 18/20 
 
 
Про проект рішення обласної  
ради "Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VІІ 
скликання до Кабінету Міністрів 
України 
       
 

 
Розглянувши та обговоривши  проект рішення обласної ради "Про звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради VІІ скликання до Кабінету Міністрів 
України", постійна комісія, - 
 
 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Взяти інформацію до відома. 
2. Внести проект рішення "Про звернення депутатів Чернівецької 

обласної ради VІІ скликання до Кабінету Міністрів України" 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 

 
 
    "26"  жовтня 2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 19/20 
 
Про звернення депутата Чернівецької  
обласної ради Павела Д.Д. щодо ситуації,  
яка склалася у зв'язку із можливим  
закриттям Другого терапевтичного  
відділення Герцаївської ЦРЛ в с. Байраки 
 
 

Розглянувши та обговоривши звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Павела Д.Д. щодо ситуації, яка склалася у зв'язку із можливим 
закриттям Другого терапевтичного відділення Герцаївської ЦРЛ с. Байраки 
та необхідністю зменшення соціальної напруги та фахового вивчення даного 
питання, постійна комісія, - 

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній раді звернення депутата 

Чернівецької обласної ради Павела Д.Д. щодо ситуації, яка склалася у зв'язку 
із можливим закриттям Другого терапевтичного відділення Герцаївської ЦРЛ 
с. Байраки та необхідністю зменшення соціальної напруги та фахового 
вивчення даного питання внести на розгляд сесії обласної ради та прийняти 
відповідне протокольне рішення. 
 

 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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