
 
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 
  

 
  "23"  лютого 2017 року                                                      м. Чернівці, 15.00 
 

ПРОТОКОЛ № 23  
засідання постійної комісії 

                                                                                       
Присутні:  Малишевський І.О., Кобевко О.П., Пріску В.В., Рошка А.І.,  
Болтунов О.В.    
 Запрошені: представники Департаменту охорони здоров'я ОДА, представники 
Департаменту соціального захисту населення ОДА, представники 
Департаменту економіки ОДА, представники Департаменту фінансів ОДА,  
представники громадських організацій, учасники Майдану, бійці 
територіального батальйону,  Думанчук  
 

1. Про звернення бійця "Буковинської сотні" Фокшек Н.В. щодо 
сприяння надання учасникам подій 18-20 лютого 2014 року, які в той час 
перебували на майдані Незалежності в м. Києві та брали участь у 
відстоюванні барикад та відстоювали незалежність України статусу учасника 
бойових дій. 
Доповідач: депутат обласної ради Мельничук В.К. 
 2. Про звернення ініціативної групи демобілізованих 
військовослужбовців в/ч-2235 (8БТрО Чернівецької області) щодо надання 
статусу учасника бойових дій. 
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 

3. Про проект рішення обласної ради "Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2017 рік" 
Доповідач: Директор Департаменту економіки ОДА Сідляр І.А. 

4. Про створення госпітальних округів в Чернівецькій області. 
Доповідач:директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А. 
 5. Питання, внесене в порядок денний постійної комісії з голосу 
депутатом обласної ради Болтуновим О. В. : 
 Про повторний розгляд проекту рішення обласної ради "Про 
реорганізацію комунальної медичної установи "Міський 
протитуберкульозний диспансер".  

Результати голосування: за - 3, утримались - не має, проти - 2. 
  



1. Слухали: інформацію депутата обласної ради Мельничука В.К. "Про 
звернення бійця "Буковинської сотні" Фокшек Н.В. щодо сприяння надання 
учасникам подій 18-20 лютого 2014 року, які в той час перебували на майдані 
Незалежності в м. Києві та брали участь у відстоюванні барикад та 
відстоювали незалежність України статусу учасника бойових дій". 

Виступили: члени комісії, бійці "Буковинської сотні"  
Вирішили:  

    Рекомендувати обласній державній адміністрації опрацювати питання 
щодо надання статусу учасникам подій 18-20 лютого 2014 року, які  на 
майдані Незалежності в м. Києві відстояли незалежність України та визнання 
їх на рівні Держави. 

 
 2. Слухали:  інформацію про звернення ініціативної групи 
демобілізованих військовослужбовців в/ч-2235 (8БТрО Чернівецької області) 
щодо надання статусу учасника бойових дій. 

Виступили: члени комісії, ініціатори звернення  
Вирішили:  

1. Рекомендувати обласній державній адміністрації опрацювати питання 
щодо статусу бійців територіального батальйону та надання на рівні області 
соціальних пільг з обстеження та лікування в закладах охорони здоров'я 
області. 

2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації звернутися до Верховної Ради України щодо внесення 
змін до чинного законодавства України щодо надання статусу бійцям 
батальйонів територіальної оборони, які на Сході України захищали 
територіальну цілісність держави. 
 

3. Слухали: інформацію директора Департаменту економічного 
розвитку облдержадміністрації Сідляра І.А. про проект рішення обласної 
ради "Про Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2017 рік" 

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

економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2017 рік" на 
розгляд сесії обласної ради за умови виключення з Програми пункту 2 
Головних проблем охорони здоров'я 
 

4. Слухали: інформацію директора Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації Андрієць О.А. про створення госпітальних округів в 
Чернівецькій області. 

Виступили: члени комісії, Тріска І.С. 
Вирішили: інформацію щодо створення госпітальних округів в 

Чернівецькій області взяти до відома. 



 
5.Слухали: інформацію про повторний розгляд проекту рішення обласної 

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

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
Рекомендувати проект рішення обласної ради "Про реорганізацію 

комунальної медичної установи "Міський протитуберкульозний 
диспансер" для розгляду на сесії обласної ради. 

Результати голосування: за - 3, утримались - не має, проти - 2. 
  
 Питання, що не розглянуті, перенесені для розгляду на наступне 
засідання постійної комісії 
 
 
 
 
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 

 
 
    "23"  лютого 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 1/23 
 
Про звернення бійця "Буковинської сотні" Фокшек Н.В.  
щодо сприяння надання учасникам подій 18-20 лютого  
2014 року, які в той час перебували на майдані  
Незалежності в м. Києві та брали участь у 
відстоюванні барикад та відстояли незалежність 
України статусу учасника бойових дій. 

 
 

 Розглянувши та обговоривши, інформацію депутата обласної ради 
Мельничука В.К. "Про звернення бійця "Буковинської сотні" Фокшек Н.В. 
щодо сприяння надання учасникам подій 18-20 лютого 2014 року, які в той 
час перебували на майдані Незалежності в м. Києві та брали участь у 
відстоюванні барикад та відстоювали незалежність України статусу учасника 
бойових дій", постійна комісія, - 

 
 

             В И Р І Ш И Л А: 
 
 

    Рекомендувати обласній державній адміністрації опрацювати питання 
щодо визнання на рівні Держави та надання статусу учасникам подій 18-20 
лютого 2014 року, які  на майдані Незалежності в м. Києві відстояли 
незалежність 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 

 
 
    "23"  лютого 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 2/23 
 
Про звернення ініціативної групи демобілізованих  
військовослужбовців в/ч-2235 (8БТрО Чернівецької 
області) щодо надання статусу учасника бойових дій 

 
 

 Розглянувши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 
обласної ради Малишевського І.О. про звернення ініціативної групи 
демобілізованих військовослужбовців в/ч-2235 (8БТрО Чернівецької області) 
щодо надання статусу учасника бойових дій, постійна комісія, - 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Рекомендувати обласній державній адміністрації опрацювати питання 
щодо статусу бійців територіального батальйону та надання їм на рівні 
області соціальних пільг з обстеження та лікування в закладах охорони 
здоров'я області. 

2. Рекомендувати Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації звернутися до Верховної Ради України щодо внесення 
змін до чинного законодавства України щодо надання статусу бійцям 
батальйонів територіальної оборони, які на Сході України захищали 
територіальну цілісність держави. 
 
 

 
 
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 

 
 
    "23"  лютого 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 3/23 
 
Про проект рішення обласної ради "Про 
Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2017 рік" 

 
 

 Розглянувши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації Сідляра І.А. про проект 
рішення обласної ради "Про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області 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 Програму 

економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2017 рік" на 
розгляд сесії обласної ради за умови виключення з Програми пункту 2 
Головних проблем охорони здоров'я. 
 
 

 
 
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 

 
 
    "23"  лютого 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 4/23 
 
 
Про створення госпітальних округів 
в Чернівецькій області 

 
 

 Розглянувши та обговоривши інформацію директора Департаменту 
охорони здоров'я облдержадміністрації Андрієць О.А. про створення 
госпітальних округів в Чернівецькій області, постійна комісія, - 
 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 
 

Інформацію щодо створення госпітальних округів в Чернівецькій 
області 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 

 
 
    "23"  лютого 2017 р.                      м. Чернівці, 15.00 
                                                                                                       

В И С Н О В О К   № 5/23 
 
 
Про повторний розгляд проекту рішення 
 обласної ради "Про реорганізацію  
комунальної медичної установи  
"Міський протитуберкульозний диспансер" 

 
 

 Повторно розглянувши та обговоривши внесений обласною державною 
адміністрацією проект рішення обласної ради "Про реорганізацію 
комунальної медичної установи "Міський протитуберкульозний диспансер", 
постійна комісія, - 
 

 
             В И Р І Ш И Л А: 
 
 
 

Рекомендувати проект рішення обласної ради "Про реорганізацію 
комунальної медичної установи "Міський протитуберкульозний диспансер" 
для розгляду на сесії обласної ради. 
  
 
 

 
 
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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