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Депутати облради готуються до третього пленарного
засідання сьомої сесії
Сьогодні, 17 липня ц.р. депутати обласної ради розпочали обговорення матеріалів третього
пленарного засідання сьомої сесії. Наразі відбулося засідання двох постійних депутатських комісій.

А саме: з питань освіти, науки,

культури, духовності, молодіжної політики,
фізичної культури, спорту, національних меншин та інформаційної політики, яку очолює Ільдіка
Орос та з питань охорони здоров’я, де головує Роман Шніцер.
У засіданнях постійних комісій взяли участь в.п. голови облради Йосип Борто, керуючий справами
виконавчого апарату облради Юрій Гузинець, керівники управлінь і відділів облдержадміністрації.
Найперше комісії уважно вивчили профільні питання, листи та звернення, що надійшли на їх
адресу.
Приміром, комісія з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної
культури, спорту, національних меншин та інформаційної політики передусім обговорила проект
рішення «Про виконання Програми розвитку регіональної вищої освіти на 2013-2017 рр.». Члени
комісії визнали дані результати позитивними та цікавились серед іншого: скільки планується
закупити комп’ютерних класів для потреб закарпатських школярів і план їх розподілу? Як
повідомив заступник директора департаменту освіти і науки ОДА Аттіла Штерр, планується
закупити 22 комп’ютерні класи, які будуть розподілені у розрізі шкіл.
Не менш активно було обговорено питання «Про хід виконання Програми «Ромське населення
Закарпаття на 2016 – 2020 роки», з якого інформував начальник відділу національностей та релігії
ОДА Йосип Резеш. Як зазначила голова комісії Ільдіка Орос, у житті ромів беруть активну участь
угорські товариства, релігійні громади, які допомагають не тільки одягом та всім необхідним, а й
долучаються до спорудження дитячих дошкільних навчальних закладів, розбудови інфраструктури
для названої етнічної меншини. А тому під час обговорення проектів за фінансової підтримки
європейського товариства щодо залучення ромів до суспільного життя, необхідно представників
таких громадських організацій запрошувати для налагодження взаємодії, що може стати ще одним
новим дієвим інструментом з вирішення проблем закарпатських ромів.
На комісії з питань охорони здоров’я, вивчаючи профільні питання, депутати розглянули проект
рішення «Про головного лікаря Обласної дитячої лікарні». За поданням департаменту охорони
здоров’я ОДА на цю посаду пропонується депутат облради Роман Шніцер. За словами Володимира
Марковича – директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, колишній головний
лікар Обласної дитячої лікарні Євген Жупан у зв’язку з пенсійним віком написав заяву про
звільнення з посади. Та як чудовому фахівцю запропоновано повернутися на попереднє місце
праці.
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Відтак комісія уважно обговорила ряд інших профільних питань: «Про внесення змін Обласної
програми забезпечення жителів області, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання,
лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного
споживання на 2016 – 2020 роки», «Про результати виконання Обласної програми боротьби з
онкологічними захворюваннями на період до 2016 року», «Про Програму поліпшення медичної
допомоги дітям, які страждають на хворобу Крона, на 2017 – 2019 роки», «Про результати
виконання Програми зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної
власності області на 2011 – 2016 роки» та ін.
Не обійшли увагою депутати і реформування медицини в Україні, де пропонується гарантований
пакет та європейські протоколи, а контролюватиме все це окремий орган - Національна служба
здоров'я України (НСЗУ). Присутні фахівці, вони ж депутати облради, переймались доступністю
послуг для пацієнтів. Як наголосив Володимир Маркович, реформи в галузі охорони здоров’я
повинні відбуватися виважено та на користь людей.
Предметом жвавої дискусії також були проекти рішень про виконання галузевих програм за
минулий період у сфері енергоефективності, системи зв’язку, охорони навколишнього середовища,
молоді та транскордонного співробітництва, а також про надра і майно.
У ході обговорення матеріалів третього пленарного засідання сьомої сесії облради, депутати
напрацювали низку слушних пропозицій та рекомендацій, які відтак будуть узагальнені та
запропоновані до розгляду президії обласної ради.
Прес-служба облради
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