
 
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 
  

 
  "1"  червня 2017 року                                                      м. Чернівці, 12.00 

ПРОТОКОЛ № 26  
засідання постійної комісії                                                                                     

Присутні:  Малишевський І.О., Пріску В.В., Кобевко О.П.,  Болтунов О.В.    
 Запрошені: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., 
заступник директора Департаменту соціального захисту населення ОДА 
Півень Ю.Й., головні лікарі КМУ "Обласний спеціалізований будинок дитини", 
в.о. головного дікаря КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня", головні лікарі 
комунальних установ, представники громадських організацій, ,  Думанчук  

1. Щодо ситуації, що склалася у інфекційному відділенні КМУ 
"Обласна дитяча клінічна лікарня" при госпіталізації дитини з КМУ 
"Обласний спеціалізований будинок дитини" без соціального супроводу. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О., 
представники Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації       

1. Слухали:  інформацію щодо ситуації, що склалася у інфекційному 
відділенні КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" при госпіталізації дитини 
з КМУ "Обласний спеціалізований будинок дитини" без соціального 
супроводу. 

Виступили: члени комісії, представники Департаменту охорони 
здоров'я ОДА, представники громадських організацій, головні лікарі КМУ 

Вирішили:  
1. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розробити механізм прийняття на стаціонарне лікування в КМУ "Обласна 
дитяча клінічна лікарня" та до інших закладів охорони здоров'я області дітей 
сиріт, позбавлених батьківського піклування та дітей, які госпіталізуються 
без батьків з метою недопущення порушення прав дитини та забезпечення їх 
при госпіталізації соціальним супроводом, організацією медичної допомоги 
та індивідуального догляду медичними працівниками. 

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
вжити заходів щодо скасування наказу КМУ "Обласна дитяча клінічна 
лікарня" щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності медичних 
працівників установи та забезпечення виконання рекомендацій комісії від 
01.06.2017р. щодо організації госпіталізації та лікування дітей зазначеної 
вище категорії.  
 
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 

 
"01"  червня  2017 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Щодо ситуації, що склалася у 
інфекційному відділенні КМУ "Обласна 
дитяча клінічна лікарня" при 
госпіталізації дитини без соціального 
супроводу   

 

Розглянувши та обговоривши ситуацію, яка склалася у інфекційному 
відділенні КМУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" при госпіталізації дитини 
з КМУ "Обласний спеціалізований будинок дитини" без її соціального 
супроводу, заслухавши голову постійної комісії обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей Малишевського І.О., представників 
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, головних лікарів 
комунальних медичних установ та представників громадських організації, 
комісія  

ВИРІШИЛА:  
1. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

розробити механізм прийняття на стаціонарне лікування в КМУ "Обласна 
дитяча клінічна лікарня" та до інших закладів охорони здоров'я області дітей 
сиріт, позбавлених батьківського піклування та дітей, які госпіталізуються 
без батьків з метою недопущення порушення прав дитини та забезпечення їх 
при госпіталізації соціальним супроводом, організацією медичної допомоги 
та індивідуального догляду медичними працівниками. 

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
вжити заходів щодо скасування наказу КМУ "Обласна дитяча клінічна 
лікарня", згідно якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності 
медичних працівників установи та забезпечення виконання рекомендацій 
комісії, зазначених у пункті 1 висновку щодо організації госпіталізації та 
лікування дітей зазначеної вище категорії.  

 
Голова постійної комісії                                                         І. Малишевський 
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