
 
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 
  

 
  "01"  грудня 2016 року                                                      м. Чернівці, 10.00 
 

ПРОТОКОЛ № 21  
засідання постійної комісії 

 
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В., Болтунов О.В., 
Рошка А.І.   
Запрошені: Дякова А.А., Андрієць О.А., Півень Ю.Й., Марчук Х.В., 
представники громадських організацій, Думанчук А.І. 
 

1. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2016 рік". 

Доповідач: представник Департаменту фінансів ОДА 
 
2. Про проект рішення обласної ради "Про визнання бійцями-

добровольцями осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету України" 

Доповідач: представник Департаменту соціального захисту населення 
ОДА, голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

 
3. Про проект рішення "Про внесення змін до перспективного плану 

формування територій громад Чернівецької області. 
Доповідач: Марчук Х.В., голова постійної комісії обласної ради 

Малишевський І.О. 
 

4. Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про затвердження 
регіональної Програми запобігання та лікування серцево-судинних 
захворювань "Зупинимо інфаркт" на 2016-2018 роки". 
 Доповідач: представник Департаменту охорони здоров'я ОДА 
 

1. Слухали: інформацію в.о. директора Департаменту фінансів 
облдержадміністрації Дякової А.А. про проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік". 

Виступили: члени комісії 



Вирішили: 
 1. Інформацію взяти до відома. 

      2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2016 рік" на розгляд сесії обласної ради. 

 
2. Слухали: інформацію в.о. директора Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації Півня Ю.Й. про проект рішення обласної 
ради "Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету України" 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Проект рішення  "Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які 

брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету 
України" взяти до відома. 

2. Погодити проект рішення "Про визнання бійцями-добровольцями 
осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного 
суверенітету України" та внести на розгляд сесії обласної ради з наступними 
змінами: 

2.1. Пункт 2 проекту рішення викласти у такій редакції: 
- Визнання бійців-добровольців АТО здійснюється комісією, 

утвореною при обласній раді та обласній державній адміністрації. Рішення 
про утворення, склад та повноваження комісії затверджуються 
розпорядженням обласної державної адміністрації. 

2.2. Пункт 7 щодо втрати чинності рішення обласної ради від 28 липня 
2016р. № 114-6/16 ""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" вилучити з проекту 
рішення. 

 
3. Слухали: інформацію про проект рішення "Про внесення змін до 

перспективного плану формування територій громад Чернівецької області". 
Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до перспективного плану формування територій громад Чернівецької 
області" на розгляд сесії обласної ради. 

 
4. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я 

облдержадміністрації Андрієць О.А. про проект рішення обласної ради "Про 
затвердження регіональної Програми запобігання та лікування серцево-
судинних захворювань "Зупинимо інфаркт" на 2016-2018 роки". 

 



Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1.    Інформацію взяти до відома. 
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про 

затвердження регіональної Програми запобігання та лікування серцево-
судинних захворювань "Зупинимо інфаркт" на 2016-2018 роки " на розгляд 
сесії обласної ради. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                        А. 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 

 
 
    "___"  грудня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                  
 
                                                      

В И С Н О В О К   №  1/21 
 
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.  Інформацію взяти до відома. 

      2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "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 

 
 
    "___"  грудня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   №  2/21 
 
Про визнання бійцями-добровольцями 
осіб, які брали участь у захисті  
територіальної цілісності та державного 
суверенітету України 
 

Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради "Про 
визнання бійцями-добровольцями осіб, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету України", постійна 
комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 

 1. Проект рішення  "Про визнання бійцями-добровольцями осіб, які 
брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету 
України" взяти до відома. 

2. Погодити проект рішення "Про визнання бійцями-добровольцями 
осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного 
суверенітету України" та внести на розгляд сесії обласної ради з наступними 
змінами: 

2.1. Пункт 2 проекту рішення викласти у такій редакції: 
- Визнання бійців-добровольців АТО здійснюється комісією, 

утвореною при обласній раді та обласній державній адміністрації. Рішення 
про утворення, склад та повноваження комісії затверджуються 
розпорядженням обласної державної адміністрації. 

2.2. Пункт 7 щодо втрати чинності рішення обласної ради від 28 липня 
2016р. № 114-6/16 ""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" вилучити з проекту 
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 

 
 
    "___"  грудня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                  
 
                                                      

В И С Н О В О К   №  3/21 
 
Про внесення змін до перспективного 
плану формування територій громад 
Чернівецької області 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради "Про 
внесення змін до перспективного плану формування територій громад 
Чернівецької області", постійна комісія, - 

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 

 
1.  Інформацію взяти до відома. 

      2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про внесення 
змін до перспективного плану формування територій громад Чернівецької 
області " 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 

 
 
    "___"  грудня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                  
 
                                                      

В И С Н О В О К   №  4/21 
 
Про затвердження Регіональної 
програми запобігання та лікування 
серцево-судинних захворювань 
"Зупинимо інфаркт" на 2016-2018 роки 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Регіональної програми запобігання та лікування серцево-
судинних захворювань "Зупинимо інфаркт" на 2016-2018 роки", постійна 
комісія, - 

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 

 
1.  Інформацію взяти до відома. 

      2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Регіональної програми запобігання та лікування серцево-
судинних захворювань "Зупинимо інфаркт" на 2016-2018 роки " на розгляд 
сесії обласної ради. 

 
 
 
 

 
Голова постійної комісії           І. Малишевський 
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