
ПРОТОКОЛ №1 

 засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, 

зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС 

 

 м. Ужгород 

17 серпня 2021 року   

Час проведення: 11.00 

Місце проведення: V поверх, малий зал    

  

 Склад комісії: 9 деп. 

Добромільський Петро Петрович – голова комісії 

Члени комісії: 

Біров Єлизавета Іванівна   

Галамбіца Іван Іванович,  

Мешко Євген Васильович 

Олексик Ольга Томівна, 

Шукаль Ярослав Юрійович, 

Яринич Федір Михайлович.  

Відсутні: 

Антал Олександр Петрович,  

Кеменяш Олександр Михайлович 

 

Запрошені: 

Чубірко Володимир Володимирович – депутат 

обласної ради 

 

Гнатківський Володимир Володимирович – 

заступник керуючого справами обласної ради 

 
Чемет Ольга Антонівна  – в. о. директора 

департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації 

Гуштан Іван Іванович – заступник директора 

департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації 

Мацола Віктор Васильович – директор 

департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації  

Керівники відповідних комунальних некомерційних 

підприємств охорони здоров’я Закарпатської обласної 

ради – доповідачі з питань порядку денного 
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Порядок денний: 

Відкрив і вів засідання голова постійної комісії Добромільський Петро 

Петрович. Головуючий поінформував присутніх членів комісії, що відповідно 

до рішення обласної ради від 29.07.2021 №320 «Про постійні комісії 

Закарпатської обласної ради VІІІ скликання» обласною радою утворено вісім 

постійних комісій. У зв’язку із створенням нової постійної комісії, для подальшої 

її роботи, необхідно обрати заступника голови постійної комісії та секретаря 

постійної комісії.  

СЛУХАЛИ І.  Про обрання заступника голови постійної комісії. 

ВИСТУПИВ: Добромільський П.П. – вніс пропозицію обрати заступником 

голови постійної комісії – Біров Є. І.  Петро Петрович підкреслив, що Єлизавета 

Іванівна є депутатом обласної ради кількох скликань. Досвідчений працівник. 

Довгий час очолювала обласну дитячу лікарню міста Мукачево. Очолювала 

департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. В теперішній час працює 

заступником директора Комунальне некомерційне підприємство «Обласна 

дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради. Запропонував підтримати внесену 

кандидатуру на посаду заступника голови постійної комісії. 

Голосували: «ЗА» - 6   «ПРОТИ»- 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0   

ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови постійної комісії – Біров Єлизавету 

Іванівну. 

 

СЛУХАЛИ ІІ.  Про обрання секретаря постійної комісії. 

ВИСТУПИВ: Добромільський П.П. – вніс пропозицію обрати секретарем  

постійної комісії – Мешко Є. В. Петро Петрович підкреслив, що Євген 

Васильович хоч і молодий депутат обласної ради, але зарекомендував себе 

досвідченим і професійним керівником. Він очолює Мукачівську районну  

лікарню і за період його роботи цей заклад став одним із найкращих в області. 

Запропонував підтримати внесену кандидатуру на посаду секретаря постійної 

комісії. 

Голосували: «ЗА» - 6   «ПРОТИ»- 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0   

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем постійної комісії – Мешко Євгена 

Васильовича. 

 

Далі, голова комісії ознайомив присутніх членів комісії із порядком 

денним засідання зазначив, що кворум для прийняття рішень є, і звернувся до 

присутніх членів комісії чи не має доповнень до порядку денного. 
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Шукаль Ярослав Юрійович – вніс пропозицію доповнити порядок денний 

засідання питанням щодо фінансування Великоберезнянської районної лікарні. 

Добромільський Петро Петрович - вніс пропозицію доповнити порядок 

денний засідання питанням щодо нагородження депутатів обласної ради та 

представників інтелігенції краю нагородами з нагоди 30-річчя Незалежності 

України. 

Присутні члени комісії підтримали внесенні пропозиції одноголосно.   

Голова комісії запропонував перейти до розгляду питань порядку денного 

засідання.  

 

 

СЛУХАЛИ ІІІ. Про розгляд заяв постраждалих від пожежі, стихійного лиха 

та підтоплень громадян, відповідно до рішення обласної ради від 13 грудня 

2018 року №1331 «Про Регіональну програму «Турбота» щодо посилення 

соціального захисту громадян на 2019 - 2021 роки»: 

- про звернення Кам’янської сільської ради Берегівського району та 

облдержадміністрації щодо виділення матеріальної допомоги мешканцям 

територіальної громади на покриття збитків, які нанесені буревієм 15 липня 2021 

року (44 заяви постраждалих громадян); 

 

- про розгляд заяв постраждалих від пожежі, стихійного лиха та 

підтоплень громадян  (6 заяв постраждалих громадян) 

 

ВИСТУПИВ: Добромільський П.П. – вніс пропозицію, у зв’язку з великою 

кількістю питань порядком денним засідання постійної комісії, перенести розгляд 

всіх заяв постраждалих громадян на наступне засідання з метою їх додаткового 

вивчення та опрацювання.   

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати, у зв’язку з великою кількістю заяв 

потерпілих громадян і обмеженими фінансовими ресурсами, перенести розгляд 

заяв на наступне засідання постійної комісії з метою їх додаткового вивчення 

та опрацювання. 

 

 

 

СЛУХАЛИ IV.  Про погодження тарифів на платні медичні послуги 

комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я області: 
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-   Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський обласний 

дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської обласної ради. 

Інформувала: Мороз Галина Іванівна – директор КНП 

  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити тарифи на платні медичні послуги 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський обласний дитячий 

санаторій «Малятко» Закарпатської обласної ради. 

 

 

- Комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний 

клінічний шкірно-венерологічний центр» Закарпатської обласної ради 

Інформував: Пушкаренко Сергій Вікторович –  

директор КНП 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити тарифи на платні медичні послуги 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний клінічний 

шкірно-венерологічний центр» Закарпатської обласної ради 

 

 

 

- Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський 

територіальний центр екстреної медичної допомоги» Закарпатської обласної 

ради 

Інформував: Білинець Фома Васильович – директор 

КНП 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити тарифи на платні медичні послуги 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський територіальний 

центр екстреної медичної допомоги» Закарпатської обласної ради 

 

 

 

 

- Комунального некомерційного підприємства «Обласний будинок 

дитини» Закарпатської обласної ради  

       Інформує: Бейреш Володимир Михайлович – 

директор КНП 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити тарифи на платні медичні послуги 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний будинок дитини» 

Закарпатської обласної ради  
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СЛУХАЛИ V. Про лист Оноківської сільської ради від 22.07.2021 

№1333/01.1-20 про надання гарантійного листа обласній раді щодо 

забезпечення безоплатного обслуговування 30 ліжко-місць для дітей області 

у КНП «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» с. Оноківці 

та покращення матеріально-технічного стану закладу 

Інформувала: Мороз Галина Іванівна – директор КНП 

 

ВИСТУПИЛИ: Добромільський П.П. – вніс пропозицію передати даний 

заклад територіальній громаді. Доручити управлінню правового забезпечення 

діяльності обласної ради чітко вивчити механізм передачі КНП «Закарпатський 

обласний дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської обласної ради  в 

оперативне управління територіальній громаді та внести  пропозиції щодо 

шляхів вирішення зазначеного питання на розгляд постійної комісії.  

 

Голосували: «ЗА» - 5   «ПРОТИ»- 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 1 Олексик Ольга Томівна   

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню правового забезпечення діяльності 

обласної ради чітко вивчити механізм передачі КНП «Закарпатський обласний 

дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської обласної ради в оперативне 

управління територіальній громаді та внести  пропозиції щодо шляхів вирішення 

зазначеного питання на розгляд постійної комісії.  

 

 

 

 

СЛУХАЛИ VІ. Про лист КНП «Закарпатський територіальний центр 

екстреної медичної допомоги» Закарпатської обласної ради від 13.07.2021 

№1258/01.1-28 щодо співфінансування додаткового введення 5 (п’яти) 

фельдшерських бригад. 

 

Інформував: Білинець Фома Васильович – директор 

КНП 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати підтримати прохання КНП «Закарпатський 

територіальний центр екстреної медичної допомоги» Закарпатської обласної 

ради щодо співфінансування додаткового введення 5 (п’яти) фельдшерських 

бригад. 

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань бюджету 

передбачити в обласному бюджеті на 2021 рік 3,7 млн. грн. для відповідного 

співфінансування. 
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СЛУХАЛИ VІІ. Про лист від КНП «Закарпатський обласний центр 

громадського здоров’я» Закарпатської обласної ради з проханням щодо 

фінансування відділу медичної статистики та інформаційно-аналітичної 

роботи. 

Інформувала: Білак-Лук’янчук Вікторія Йосипівна- 

директор КНП 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ VІІІ. Про листи департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації від 22.06.2021 №1107/01.1-28 та №1108/01.1-28 щодо 

виділення додаткових коштів із обласного бюджету для потреб комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я Закарпатської обласної ради  

 

 

Інформував: 

 

Добромільський Петро Петрович –  голова 

комісії 

  

  

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати відкласти розгляд зазначених питань.  

2. Повернутись до розгляду при прийнятті обласного бюджету. 

 

 

СЛУХАЛИ ІХ. Про лист департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації  від 13.07.2021 №1247/01.1-28 щодо вишукання 

можливості у виділенні додаткових коштів з обласного бюджету для 

відшкодування вартості лікування психічно хворих жителів області до яких 

застосовані, за рішенням суду, примусові заходи медичного характеру у 

відділеннях КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцьк» та 

лист департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації  від 13.07.2021 

№1250/01.1-20 щодо ситуації, яка спонукає до створення відділень для 

примусового лікування за місцем проживання пацієнтів (інформація 

департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації  по обґрунтованих 

розрахунках щодо витрат, необхідних для забезпечення функціонування 

додаткових відділень в тому числі у складі КНП «Обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги с. Вільшани» Закарпатської обласної ради у тому числі: 

розрахунків штатної чисельності, витрат на комунальні послуги, медикаменти, 

облаштування охорони відділень, прогулянкових дворів, систем внутрішнього та 

https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1565.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1565.zip
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зовнішнього відеонагляду із врахуванням проведення поточного ремонту 

приміщень, дообладнання меблями, поновлення протипожежної сигналізації 

тощо). 

Інформував: Добромільський Петро Петрович –  голова 

комісії 

  

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати управлінню правового забезпечення діяльності обласної ради 

вивчити питання щодо фінансування КНП «Обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги с. Вільшани» Закарпатської обласної ради за рахунок 

територіальної громади або часткового співфінансування з ОТГ. 

 

 

СЛУХАЛИ Х. Про лист департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації  від 13.07.2021 №1248/01.1-28 щодо вишукання 

можливості у виділенні додаткових коштів з обласного бюджету для 

забезпечення централізованим киснепостачанням усіх ліжкомісць, 

визначених для госпіталізації дітей, хворих на COVID - 19 в КНП 

«Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради 

Інформував: Добромільський Петро Петрович –  голова 

комісії 

ВИСТУПИЛИ: Мешко Є.В., Біров Є.І. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань 

бюджету передбачити в обласному бюджеті 3,6 млн. грн. на виготовлення  

проектно-кошторисної документації та реконструкції кисневої станції для 

КНП «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради.  

2. Рекомендувати департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації 

подати членам постійної комісії інформацію щодо технічних характеристик 

кисневої станції. 

 

 

СЛУХАЛИ ХІ. Про План заходів профілактики йодної недостатності 

серед населення Закарпатської області на 2021-2025 роки 

Інформує: Олексик Ольга Томівна- член постійної 

комісії 

ВИСТУПИЛИ: Біров Є. І. 

https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1565.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1565.zip
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити питання «Про План заходів 

профілактики йодної недостатності серед населення Закарпатської 

області на 2021-2025 роки» до порядку денного чергової сесії обласної ради. 

 

 

СЛУХАЛИ ХІІ.  Про депутатське звернення Олексик О. Т. щодо 

фінансування закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів 

та підготовки відповідного звернення депутатів обласної ради до КМУ, 

МОЗУ та НСЗУ.   

Інформує: Олексик Ольга Томівна- член постійної 

комісії 

ВИСТУПИЛИ: Біров Є. І., Чемет О. А. – внесли пропозицію доповнити 

звернення проханням НСЗУ звернути увагу і враховувати пропозиції 

власників КНП про розширення списку пакетів надання медичних послуг 

зокрема, підготувати пакет по бронхопульмонологічній реабілітації з 

урахуваням збільшення кількості хворих  з бронхолегеневою патологією у  

зв’язку з постковідлними ускладненнями.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підготувати відповідний проєкт рішення «Про 

звернення депутатів обласної ради до КМУ, МОЗУ і НСЗУ» та включити 

питання до порядку денного чергової сесії обласної ради  із врахуванням 

висловленого зауваження.    

 

 

СЛУХАЛИ ХІІІ. Про фінансування Великоберезнянської районної лікарні. 

Інформував: Шукаль Ярослав Юрійович –  член комісії 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підтримати виділення коштів на капітальний 

ремонт ліфту та приймального відділення Великоберезнянської районної лікарні. 

 

 

СЛУХАЛИ ХІV. Подання на нагородження Почесною відзнакою 

Закарпатської обласної ради «30 років Незалежності України»  

Інформував: Добромільський Петро Петрович –  голова 

комісії 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати звернутись до голови обласної ради з 

клопотанням щодо нагородження Почесною відзнакою Закарпатської обласної 

ради «30 років Незалежності України» подані кандидатури. 

 

 

СЛУХАЛИ ХV. Про ситуацію із будівельними роботами на окремих 

об’єктах та співфінансуванням з обласного бюджету міжнародних проектів.  

Інформував: Чубірко Володимир Володимирович - член 

постійної комісії  

Володимир Володимирович – коротко ознайомив присутніх членів комісії 

щодо ситуацією, яка склались із будівництвом нейрохірургічного корпусу і 

перинатального центру КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені 

Андрія Новака» Закарпатської обласної ради. Крім того, поінформував депутатів 

по співфінансуванню двох міжнародних проектів із Краєм Височина зокрема, 

встановлення ліфта в КНП «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний 

лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради та ремонту 

хірургічного відділення Мукачівської районної лікарні. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Звернутись до Комунального підприємства Закарпатської 

обласної ради «Будкомплекторг» з проханням подати на розгляд президії та 

депутатів обласної ради інформацію щодо ситуації, яка склалась із будівництвом 

перинатального центру  КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені 

Андрія Новака» Закарпатської обласної ради. 

2. Звернутись до відділу капітального будівництва облдержадміністрації з 

проханням подати на розгляд президії та депутатів обласної ради інформацію 

щодо ситуації, яка склалась із будівництвом та реконструкцією будівлі 

обласного центру нейрохірургії та неврології в м. Ужгороді. 

3. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань бюджету 

передбачити в обласному бюджеті кошти на: 

- реконструкцію  будівлі обласного центру нейрохірургії та неврології 

в м. Ужгород - 12 млн. грн; 

- співфінансування двох міжнародних проектів із Краєм Височина 

зокрема: 

-  ремонт хірургічного відділення Мукачівської районної лікарні – 600 

тис. грн та  

- встановлення ліфта в КНП «Обласний клінічний 

фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської 

обласної ради  - 250 тис. грн. 
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Далі, у зв’язку з обмеженістю часу, головуючий звернувся до присутніх членів 

постійної комісії з проханням перенести нерозглянуті питання порядку денного 

на наступне засідання постійної комісії, зокрема: 

- Про лист департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації  від 

13.07.2021 №1246/01-28 щодо виділення додаткових коштів із обласного 

бюджету для потреб КНП «Обласний дитячий туберкульозний санаторій 

«Човен» Закарпатської обласної ради та «Солотвинська обласна 

алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради (інформація 

департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації  щодо вжитих заходів у 

сприянні контрактування пакету НСЗУ для КНП «Обласний дитячий 

туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради та щодо ситуації 

із недопущення заборгованості КНП «Солотвинська обласна алергологічна 

лікарня» Закарпатської обласної ради, а саме: відсутність затверджених тарифів, 

оптимальність штату закладу, обсяги покриття витрат КНП державними 

медичними гарантіями тощо) 

-  Про оптимізацію штату КНП «Солотвинська обласна алергологічна 

лікарня» Закарпатської обласної ради (відповідно до резолюції голови 

обласної ради врахувати наявність всього 60 ліжко-місць, неробочого рентген-

кабінету та законтрактованого всього 1 пакету з НСЗУ) 

-  Про лист КНП «Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен» 

Закарпатської обласної ради щодо сприяння у фінансуванні окремих 

об’єктів.  

-  Про лист департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації  від 

20.07.2021 №1316/01-20 щодо ситуації, яка склалася навколо КНП 

«Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської 

обласної ради та утворення медичного територіального об’єднання у яке 

увійде зазначене КНП та лист КНП «Обласна дитяча лікарня» ЗОР щодо 

залучення санаторної бази КНП «Човен» ЗОР для комплексної реабілітації 

та лікування дітей від 3-х років (підготовка відповідного проекту рішення на 

розгляд обласної ради). 

 

- Про лист департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації  від 

13.07.2021 №1245/01.1-28 щодо вишукання можливості у виділенні 

додаткових коштів з обласного бюджету для повного завершення проекту 

будівництва «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в                     

с. Кам’яниця Ужгородського району – будівництво». 

 

-  Про звернення громадських організацій учасників АТО, чорнобильців, 

афганців, ветеранів війни Свалявського та Тячівського районів 

Закарпатської області щодо ситуації, яка склалася із лікуванням та 

оздоровленням осіб даної категорії та відповідь облдержадміністрації від 
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03.08.2021 № 1166/01.1-11 щодо недопущення закриття обласного госпіталю 

для ветеранів війни. 

- Про лист КНП «Закарпатська обласна стоматологічна поліклініка» 

Закарпатської обласної ради від 22.07.2021 № 1337/01.1-28 щодо додаткового 

фінансування на 2021 рік та інформація щодо обсягу надання комерційних 

послуг і обгрунтованності НСЗУ щодо розрахунку пакетів.  

- Про звернення Львівської обласної ради щодо підтримки ініціативи з 

питань фінансування спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам з 

легеневою патологією.’ 

Внесену пропозицію погодили всі присутні члени комісії одноголосно. 

 

 

Голова комісії                                                            Петро ДОБРОМІЛЬСЬКИЙ 

 

Секретар комісії                                                        Євген МЕШКО 


