
 
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 
  

 
  "04"  грудня 2017 року                                                      м. Чернівці, 15.00 
 

ПРОТОКОЛ № 32  
засідання постійної комісії 

                                                                                       
Присутні: Малишевський І.О., Пріску В.В., Рошка А.І., Кобевко О.П.,   
Болтунов О.В. 
Запрошені: директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Андрієць О.А., 
директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Дякова А.А., 
директор Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації Савкін В.В., представники громадських організацій, 
Думанчук   

 
1. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2017 рік" 
Доповідач: Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації 

Дякова А.А. 
2. Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до 

Комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-СНІДу в Чернівецькій 
області на 2015-2018 роки" 

Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення 
ОДА Савкін В.В., директор Департаменту охорони здоров'я ОДА       
Андрієць О.А. 

3. Про проект рішення обласної ради "Про відзначення молодих 
медиків Чернівецької області Почесним знаком "Імені Ярослава 
Окуневського" 

Доповідач: заступник голови постійної комісії обласної ради      
Кобевко О.П. 

4.  Про проект рішення обласної ради "Про внесення змін до обласної 
комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення "Турбота" на 2016-2018 роки" 

Доповідач: директор Департаменту соціального захисту населення 
ОДА Савкін В.В. 

5. Про звернення до постійної комісії обласної ради головного лікаря 
Чернівецького обласного медичного діагностичного центру Вдовічена А.М. 
щодо виділення коштів на оновлення матеріально-технічної бази центру. 



Доповідач: голова постійної комісії обласної ради Малишевський І.О., 
головний лікар діагностичного центру Вдовічен А.М. 

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

внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік" 
Виступили: члени комісії 
Вирішили: 
1. Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до обласного бюджету на 2017 рік" на розгляд сесії обласної ради. 
Результати голосування: одноголосно. 
 
2. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до Комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-СНІДу в 
Чернівецькій області на 2015-2018 роки" 

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

змін до Комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в 
Чернівецькій області на 2015-2018 роки" на розгляд сесії обласної ради. 

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

відзначення молодих медиків Чернівецької області Почесним знаком "Імені 
Ярослава Окуневського" 

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

молодих медиків Чернівецької області Почесним знаком "Імені Ярослава 
Окуневського" на розгляд сесії обласної ради. 

Результати голосування: одноголосно 
 
4. Слухали: інформацію про проект рішення обласної ради "Про 

внесення змін до обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки" 

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

змін до обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки" 
на розгляд сесії обласної ради. 

Результати голосування: одноголосно. 
 
 



 
5. Слухали: інформацію про звернення до постійної комісії обласної 

ради головного лікаря Чернівецького обласного медичного діагностичного 
центру Вдовічена А.М. щодо виділення коштів на оновлення матеріально-
технічної бази центру. 

Виступили: члени комісії  
Вирішили:  
1. Звернення головного лікаря Чернівецького обласного медичного 

діагностичного центру   Вдовічена А.М. щодо сприяння у виділення у 2018 
році коштів на оновлення матеріально-технічної бази взяти до відома. 

2.  Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації розглянути звернення головного лікаря Чернівецького 
обласного медичного діагностичного центру   Вдовічена А.М. щодо  
виділення у 2018 році коштів на оновлення матеріально-технічної бази та 
надати відповідні пропозиції. 

Результати голосування: одноголосно. 
 

 6. Питання внесене з голосу депутатом обласної ради, заступником 
голови постійної комісії обласної ради Кобевко О.П.  

Слухали: щодо погодження комунальних закладів охорони здоров'я 
області з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей, 
питань щодо надання дозволу на списання та передачу окремого майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.  

Виступили: члени комісії  
Вирішили:  
Рекомендувати голові обласної ради розглянути питання щодо 

погодження комунальних закладів охорони здоров'я області з постійною 
комісією обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей, питань з надання 
дозволу на списання та передачу окремого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
 
 
 
 
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 

 
 
    "04"  грудня  2017 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 1/32 
 
Про проект рішення обласної ради 
"Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік" 
постійна комісія,- 

  
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до обласного бюджету 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 

 
 
    "04"  грудня  2017 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 2/32 
 
Про проект рішення обласної ради 
"Про внесення змін до Комплексної 
соціальної програми протидії ВІЛ- 
інфекції/СНІДу в Чернівецькій 
області на 2015-2018 роки" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про внесення змін до Комплексної соціальної програми 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2015-2018 роки", 
постійна комісія,- 

  
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до Комплексної соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в 
Чернівецькій області на 2015-2018 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 

 
 
    "04"  грудня  2017 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 3/32 
 
Про проект рішення обласної ради 
"Про відзначення молодих медиків 
Чернівецької області Почесним 
знаком "Імені Ярослава Окуневського" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про відзначення молодих медиків Чернівецької області 
Почесним знаком "Імені Ярослава Окуневського", постійна комісія,- 

  
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про відзначення 

молодих медиків Чернівецької області Почесним знаком "Імені Ярослава 
Окуневського" 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 

 
 
    "04"  грудня  2017 р.                                 м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 4/32 
 
Про проект рішення обласної ради 
"Про внесення змін до обласної 
комплексної програми соціальної 
підтримки малозабезпечених верств 
населення "Турбота" на 2016-2018 роки" 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про проект рішення 
обласної ради "Про внесення змін до обласної комплексної програми 
соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-
2018 роки", постійна комісія,- 

  
В И Р І Ш И Л А: 

 
 

1. Проект рішення обласної ради взяти до відома. 
2. Погодити та внести проект рішення обласної ради "Про внесення 

змін до обласної комплексної програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2016-2018 роки" на розгляд 
сесії обласної ради. 
              
  
 
 
 
 



 
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 

 
 
    " 04 "  грудня  2017 р.                      м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 5/32 
 
Про звернення головного лікаря Чернівецького 
обласного медичного діагностичного центру 
Вдовічена А.М. щодо оновлення матеріально- 
технічної бази 
 
 

Розглянувши та обговоривши, інформацію про звернення головного 
лікаря Чернівецького обласного медичного діагностичного центру   
Вдовічена А.М. щодо сприяння у виділення у 2018 році коштів на оновлення 
матеріально-технічної бази, постійна комісія,- 

  
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Звернення головного лікаря Чернівецького обласного медичного 

діагностичного центру   Вдовічена А.М. щодо сприяння у виділення у 2018 
році коштів на оновлення матеріально-технічної бази взяти до відома. 

2.  Рекомендувати Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації розглянути звернення головного лікаря Чернівецького 
обласного медичного діагностичного центру   Вдовічена А.М. щодо  
виділення у 2018 році коштів на оновлення матеріально-технічної бази 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 

 
 
    " 04 "  грудня  2017 р.                      м. Чернівці   
 
                                                                                                     

В И С Н О В О К  № 6/32 
 
Щодо розгляду питань з надання 
дозволу на списання та передачу 
окремого майна комунальних закладів  
охорони здоров'я області 
 
 

Розглянувши та обговоривши, внесене з голосу депутатом обласної 
ради, заступником голови постійної комісії обласної ради Кобевко О.П., 
питання щодо запобігання списання майна, що є на балансі установ охорони 
здоров'я області, і яке може ще бути використаним іншими установами 
охорони здоров'я, та погодження комунальними установами охорони здоров'я 
області з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я, праці, 
соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей, 
питань щодо списання та передачі окремого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, постійна комісія,- 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Рекомендувати голові обласної ради розглянути можливість 

погодження постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я, 
праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО і членів їх 
сімей, питань з надання дозволу на списання та передачу окремого майна, що 
є на балансі установ охорони здоров'я області. 
 
 
              
Голова постійної комісії           І.Малишевський 
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