
 
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"  листопада 2017 року                                                      м. Чернівці,  
 

ПРОТОКОЛ № 31  
засідання постійної комісії 

                                                                                       
Присутні: Малишевський І.О., Пріску В.В., Рошка А.І., Кобевко О.П. 
Запрошені: заступник директора Департаменту охорони здоров'я ОДА 
Поліщук М.І., представники громадських організацій, Думанчук   

 
1. Про звернення депутатів Сторожинецької районної ради 7 скликання 

до Чернівецької обласної ради та Чернівецької облдержадміністрації щодо 
надання додаткової медичної субвенції для Сторожинецького району 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
 
2. Про звернення ТзОВ "Гамбрамед" щодо реалізації спільного проекту 

з покращення надання допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність 
та здійснення безкоштовної заміни існуючого парку апаратів для гемодіалізу. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
 
3. Про пропозиції обласної державної адміністрації щодо плану роботи 

обласної ради на 2018 рік.  
Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
 
4. План роботи постійної комісії з питань охорони здоров'я, праці, 

соціального захисту населення, підтримки учасників АТО і членів їх сімей на 
2018 рік. 

Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О. 
 
1. Слухали: інформацію про звернення депутатів Сторожинецької 

районної ради 7 скликання до Чернівецької обласної ради та Чернівецької 
облдержадміністрації щодо надання додаткової медичної субвенції для 
Сторожинецького району 

Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Звернення депутатів Сторожинецької районної ради 7 скликання до 

Чернівецької обласної ради та Чернівецької обласної державної адміністрації 



щодо надання додаткової медичної субвенції для Сторожинецького району 
взяти до відома. 

2.  Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації розглянути звернення депутатів Сторожинецької районної ради 
та надати відповідні пропозиції. 

Результати голосування: одноголосно. 
 
2. Слухали: інформацію про звернення ТзОВ "Гамбрамед" щодо 

реалізації спільного проекту з покращення надання допомоги хворим на 
хронічну ниркову недостатність та здійснення безкоштовної заміни 
існуючого парку апаратів для гемодіалізу. 

Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
1. Рекомендувати голові обласної ради укласти Меморандум щодо 

реалізації спільного проекту між Чернівецькою обласною радою та 
Товариством з обмеженою відповідальністю "Гамбрамед" про покращення 
надання допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність та здійснення 
безкоштовної заміни існуючого парку апаратів для гемодіалізу.  

2. Рекомендувати сторонам, які укладають Меморандум, відповідно до 
норм чинного законодавства спрямувати зусилля на ефективне 
співробітництво щодо створення належних умов для впровадження медичної 
допомоги хворим на ниркову недостатність. 

Результати голосування: 3 - за, 1 - утримався. 
 
 3. Слухали: інформацію про пропозиції обласної державної 

адміністрації щодо плану роботи обласної ради на 2018 рік.  
Виступили: члени комісії 
Вирішили:  
Інформацію взяти до відома.  
 
4. Слухали: інформацію про проект плану роботи постійної комісії з 

питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення, підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей на 2018 рік. 

Виступили: члени комісії  
Вирішили:  
Погодити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей на 2018 рік 

Результати голосування: одноголосно. 
 
 
 
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 "  листопада  2017 р.                      м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 1/31 
 
Про звернення депутатів Сторожинецької 
районної ради щодо надання додаткової 
медичної субвенції для Сторожинецького 
району 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про звернення депутатів 
Сторожинецької районної ради 7 скликання до Чернівецької обласної ради та 
Чернівецької обласної державної адміністрації щодо надання додаткової 
медичної субвенції для Сторожинецького району, постійна комісія,- 

  
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Звернення депутатів Сторожинецької районної ради 7 скликання до 

Чернівецької обласної ради та Чернівецької обласної державної адміністрації 
щодо надання додаткової медичної субвенції для Сторожинецького району 
взяти до відома. 

2.  Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації розглянути звернення депутатів Сторожинецької районної ради 
та надати відповідні пропозиції. 

 
              
  
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 "  листопада 2017 р.                      м. Чернівці   
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 2/31 
 
Про звернення ТзОВ "Гамбрамед" щодо надання  
допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність 
та здійснення безкоштовної заміни існуючого парку 
апаратів для гемодіалізу. 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію про звернення товариства з 
обмеженою відповідальністю "Гамбрамед" щодо розвитку матеріально-
технічної бази закладів охорони здоров'я Чернівецької області та м. Чернівці 
та покращення надання допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність 
та здійснення безкоштовної заміни існуючого парку апаратів для гемодіалізу, 
постійна комісія,- 

  
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Рекомендувати голові обласної ради укласти Меморандум щодо 

реалізації спільного проекту між Чернівецькою обласною радою та 
Товариством з обмеженою відповідальністю "Гамбрамед" про покращення 
надання допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність та здійснення 
безкоштовної заміни існуючого парку апаратів для гемодіалізу.  

2. Рекомендувати сторонам, які укладають Меморандум, відповідно до 
норм чинного законодавства спрямувати зусилля на ефективне 
співробітництво щодо створення належних умов для впровадження медичної 
допомоги хворим на ниркову недостатність. 
              
  
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 "  листопада 2017 р.                      м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 3/31 
 
Про пропозиції обласної державної 
адміністрації щодо плану роботи  
обласної ради на 2018 рік 
 

Розглянувши та обговоривши пропозиції Чернівецької обласної 
державної адміністрації щодо плану роботи обласної ради на 2018 рік, 
постійна комісія,- 

  
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Пропозиції облдержадміністрації 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 "  листопада 2017 р.                      м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 4/31 
 
Про план роботи  постійної комісії обласної 
ради з питань охорони здоров'я, праці,  
соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей на 2018 рік 
 

Розглянувши та обговоривши проект плану роботи постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей на 2018 рік, постійна 
комісія,- 

  
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Погодити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 
охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки 
учасників АТО і членів їх сімей на 2018 рік 

 
              
  
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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