
 
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 
  

 
  "22"  грудня 2016 року                                                      м. Чернівці,  
 

ПРОТОКОЛ № 22  
засідання постійної комісії 

                                                                                       
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В., Рошка А.І.,  
Болтунов О.В.    
  Запрошені: представники Департаменту соціального захисту ОДА, 
представники Департаменту фінансів ОДА, представники громадських 
організацій, Думанчук  

 
1. Про обласний бюджет на 2017 рік. 
Доповідач: директор Департаменту фінансів облдержадміністрації 

Дякова А.А. 
2. Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про затвердження 

регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді в 
Чернівецькій області на 2017-2021 роки" 

Доповідач: в.о. директора Департаменту соціального захисту 
населення ОДА Півень Ю.Й., в.о. директора центру Савич Д.Л. 

3. Про розгляд проекту рішення обласної ради "Про затвердження 
Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 2017-2021 роки" 

Доповідач: в.о. директора Департаменту соціального захисту 
населення ОДА Півень Ю.Й. 

4. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2017 рік. 
Доповідач: голова постійної комісії Малишевський І.О. 

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

обласний бюджет на 2017 рік". 
Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1.  Інформацію взяти до відома. 

      2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про обласний 
бюджет на 2017 рік" на розгляд сесії обласної ради. 



2. Слухали: Інформацію про проект рішення обласної ради "Про 
затвердження регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та 
молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки" 

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

      2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про 
затвердження регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та 
молоді в Чернівецькій області на 2017-2021 роки" на розгляд сесії обласної 
ради. 

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

затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 
2017-2021 роки" 

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

          2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 
2017-2021 роки"  на розгляд сесії обласної ради. 
 

4. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про план 
роботи Чернівецької обласної ради на 2017 рік" 

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

Чернівецької обласної ради на 2017 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 

 
 
    "22"  грудня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                  
 
                                                      

В И С Н О В О К   №  1/22 
 
Про обласний бюджет 
на 2017 рік 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради "Про 
обласний бюджет на 2017 рік", постійна комісія, - 

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 

 
1.  Проект рішення взяти до відома. 

      2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про обласний 
бюджет на 2017 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 

 
 
    "22"  грудня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                  
 
                                                      

В И С Н О В О К   №  2/22 
 
Про затвердження регіональної 
програми соціальної підтримки 
сімей, дітей та молоді і Чернівецькій 
області на 2017-2021 роки 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради "Про 
затвердження регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та 
молоді і Чернівецькій області на 2017-2021 роки", постійна комісія, - 

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 

 
1.  Проект рішення взяти до відома. 

      2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про 
затвердження регіональної програми соціальної підтримки сімей, дітей та 
молоді і Чернівецькій області на 2017-2021 роки" 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 

 
 
    "22"  грудня  2016 р.                      м. Чернівці                                                
                                                     

В И С Н О В О К   №  3/22 
 
Про затвердження Комплексної 
програми соціальної підтримки 
учасників антитерористичної 
операції (учасників бойових дій) та 
членів їх сімей на 2017-2021 роки 
 

Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 
2017-2021 роки", постійна комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 

 
1.  Проект рішення взяти до відома. 

      2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників 
антитерористичної операції (учасників бойових дій) та членів їх сімей на 
2017-2021 роки" на розгляд сесії обласної ради за умови внесення до 
програми наступних змін: 

2.1. Закласти кошти на ремонт КП "Бальнеологічний санаторій "Брусниця" 
для створення належних умов для санаторно-курортного лікування учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей. 

2.2. В додатку 4 пункту 10.1. включити фінансування Чернівецького 
військового госпіталю А-1028. 

2.3. Закласти додаткові кошти для забезпечення учасників АТО 
безоплатними рецептами на ліки. 

 
 

 
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 

 
 
    "22"  грудня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                  
 
                                                      

В И С Н О В О К   №  4/22 
 
Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2017 рік 
 
 
 
 

Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради "Про план 
роботи Чернівецької обласної ради на 2017 рік", постійна комісія, - 

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 

 
1.  Проект рішення взяти до відома. 

      2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про план роботи 
Чернівецької обласної ради на 2017 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 

 
 
    "22"  грудня  2016 р.                      м. Чернівці 
                                                  
                                                      

В И С Н О В О К   №  5/22 
 
Про затвердження Порядку надання 
грошової допомоги учасникам 
антитерористичної операції, волонтерам, 
які надають волонтерську допомогу в 
районі проведення антитерористичної 
операції, бойових дій та збройного 
конфлікту, та членам їх сімей 
 
 

Розглянувши та обговоривши проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Порядку надання грошової допомоги учасникам 
антитерористичної операції, волонтерам, які надають волонтерську допомогу 
в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного 
конфлікту, та членам їх сімей", постійна комісія, - 

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 

 
1.  Проект рішення взяти до відома. 

      2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про 
затвердження Порядку надання грошової допомоги учасникам 
антитерористичної операції, волонтерам, які надають волонтерську допомогу 
в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного 
конфлікту, та членам їх сімей" на розгляд сесії обласної ради. 

 
 

 
Голова постійної комісії           І. Малишевський 
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