
Протокол №2 

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

зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС 

 

 м. Ужгород 

13 вересня 2021 року   

Час проведення: 11.00 

Місце проведення: V поверх, малий зал    

  

 Склад комісії: 9 деп. 

Добромільський Петро Петрович – голова 

комісії 

Біров Єлизавета Іванівна – заступник голови 

комісії  

Мешко Євген Васильович – секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Антал Олександр Петрович,  

Галамбіца Іван Іванович,  

Олексик Ольга Томівна. 

 

Відсутні: 

Кеменяш Олександр Михайлович, 

Шукаль Ярослав Юрійович, 

Яринич Федір Михайлович.  

 

Запрошені: 

 

Ливч Мирослава Михайлівна – керуюча 

справами 

 

Гнатківський Володимир Володимирович – 

заступник керуючого справами обласної ради 

 
Пшеничний Анатолій Олександрович  – 

директор 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: 

І.  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». 

ІІ. Про погодження тарифів на платні медичні послуги комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я області. 

ІІІ. Про розгляд профільних питань, які виносяться на розгляд пленарного 

засідання третьої сесії обласної ради VІІІ скликання 

ІV.  Про розгляд питань, які виносяться на розгляд пленарного засідання 

третьої сесії обласної ради VІІІ скликання 

V. 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  

VІ. 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 

VІІ.  Про оптимізацію штату КНП «Солотвинська обласна алергологічна 

лікарня» Закарпатської обласної ради 

VІІІ.  Про лист КНП «Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен» 

Закарпатської обласної ради щодо сприяння у фінансуванні окремих об’єктів.  

ІХ.  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  

Х.  Про відповідь МОЗ України від 22.07.2021 № 01.1-07/266 (9) на рішення ОР 

від 20.05.2021 № 248 щодо забезпечення функціонування КНП «Обласний 

дитячий туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради. 

 

ХІ. 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». 
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ХІІ. 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 

03.08.2021 № 1166/01.1-11 щодо недопущення закриття обласного госпіталю 

для ветеранів війни. 

ХІІІ.  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  

ХІV.  Про листи облдержадміністрації від 11.08.2021 №1309/01.1-13 та від 

13.09.2021 №1323/01.1-28 щодо виділення додаткових коштів із обласного 

бюджету для потреб комунальних некомерційних підприємств охорони 

здоров’я Закарпатської обласної ради.  

 

ХV. РІЗНЕ. 

 

Відкрив і провів засідання голова постійної комісії Добромільський 

Петро Петрович. Головуючий ознайомив присутніх членів комісії з порядком 

денним засідання, зазначив, що кворум для прийняття рішень є, на засіданні 

присутні більше половини складу постійної комісії і вніс пропозицію погодити 

поданий порядок денний засідання та перейти до розгляду питань. 

 

 

СЛУХАЛИ І.  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) 

 

Інформував:  Добромільський Петро Петрович  – голова 

комісії 
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ВИСТУПИЛИ: Добромільський П.П. – вніс пропозицію перенести розгляд 

питання на наступне засідання постійної комісії з метою додаткового вивчення 

та доопрацювання. Запропонував запросити на засідання голову Кам’янської 

сільської ради Берегівського району для  додаткового пояснення по окремо 

взятих сумах збитків, а також з’ясувати позицію облдержадміністрації із схожої 

ситуації у Ясінянській  ОТГ Рахівського району для винайдення шляхів 

вирішення зазначеного питання.   

 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати перенести розгляд питання на наступне 

засідання постійної комісії з метою додаткового вивчення та доопрацювання.  

2. Запросити голову Кам’янської сільської ради Берегівського району для 

додаткового пояснення по окремо взятих сумах збитків.  

 

 

- про розгляд заяв постраждалих від пожежі, стихійного лиха та 

підтоплень громадян  (перелік постраждалих громадян додається) 

 

Інформував:  Добромільський Петро Петрович  – голова 

комісії 

ВИСТУПИЛИ: Добромільський П.П., Олексик О. Т., Біров Є.І. – внесли  

пропозицію пропорційно розподілити кошти постраждалим громадян у розмірі 

10% від зазначеної суми нанесених збитків, але не більше 30,0 тис. грн 

(відповідно до рішення обласної ради).  

ВИРІШИЛИ: 1. 1. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації надати одноразову матеріальну допомогу постраждалим 

громадянам, зокрема: 

- Сойчаку І. Ф., мешканцю смт Ясіня Рахівського р-н – 30 000 грн; 

- Дувалці Ю. Ю., мешканцю с. Довге Хустський р-н – 20 000 грн 

- Миці М. В., мешканці с. Кальник – 9 000 грн; 

- Савицькій Л. А., мешканці м. Ужгорода – 11 800 грн; 

- Волошину Й. Й., мешканцю с. Порошково Ужгородського р-ну – 3 000 грн; 

- Догоді Т. Т., мешканцю с. Березники Хустського р-ну– 3 000 грн. 

 

2. Рекомендувати заяви постраждалих громадян Грегірчака В. М., 

Грегірчака М. М. та Станкович Л. І. відкласти до надання відповідних 

підтверджуючих документів щодо суми завданих збитків від пожежі.  

3. Рекомендувати відмовити у наданні одноразової матеріальної допомоги 

постраждалим громадянам Симчик О. М., мешканці с. Камянське та 

Паньканинець В. І., мешканцю с. Богаревиця Берегівського району у зв’язку з 

подання їх у списках Кам’янської сільської ради Берегівського району щодо 

виділення матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади на 

покриття збитків, які нанесені буревієм 15 липня 2021 року. 



5 
 

СЛУХАЛИ ІІ. Про погодження тарифів на платні медичні послуги 

комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я області: 

- Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна 

клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради  

Інформував: Яцина Юрій Юрійович – директор КНП 

 

ВИРІШИЛИ: погодити тарифи Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської 

обласної ради на платні медичні послуги. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято. 

 

 

- Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський 

територіальний центр екстреної медичної допомоги» Закарпатської обласної ради 

Інформувала: Бакі Анжела Андріївна – в. о. директор 

КНП 

ВИРІШИЛИ: погодити тарифи Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги» 

Закарпатської обласної ради на платні медичні послуги. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ ІІІ. Про розгляд профільних питань, які виносяться на розгляд 

третього пленарного засідання третьої сесії обласної ради VІІІ скликання: 

- Про  внесення змін та доповнень до Регіональної програми 

«Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2019–2021 

роки  (зі змінами та доповненнями від 26 вересня 2019 року, 16 липня та 17 

грудня 2020 року, 20 травня 2021 року) 

Інформуював: Мацола Віктор Васильович – директор 

департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації  

ВИСТУПИЛИ: Добромільський П.П., Олексик О. Т., Біров Є.І. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити зазначене питання до порядку денного 

3-ї сесії обласної ради та винести на розгляд 3-го пленарного засідання обласної 

ради 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято. 

 

- Про КНП «Закарпатський обласний дитячий санаторій 

«Малятко» Закарпатської обласної ради 

https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1574.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1574.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/proekt1_.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/proekt1_.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/proekt1_.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/proekt1_.zip
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Інформував:  Добромільський Петро Петрович  – голова 

комісії 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Біров Є.І. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити зазначене питання до порядку денного 

3-ї сесії обласної ради та винести на розгляд 3-го пленарного засідання обласної 

ради 

Голосували: «За» – 5.  «Проти» - 1 Олексик О.Т. 

Рішення прийнято. 

 

 

- Про реорганізацію комунального підприємства шляхом 

приєднання («Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен» 

Закарпатської обласної ради) 

ВИСТУПИЛИ: Добромільський П.П., Біров Є.І. – внесли пропозицію 

розглянути зазначене питання після того, як створена в обласній раді робоча група 

з аудиту ефективності управління комунальних підприємств (суб’єктів 

господарювання), установ, закладів, які належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області проведе повний аудит зазначеного 

підприємства.  

Добромільський П.П. – поінформував присутніх членів комісії, що до керівників 

КНП охорони здоров’я області направлено листи щодо надання, у табличній 

формі, відповідної інформації про діяльність за певний період. Після надходження 

інформації від обласних медичних закладів, до роботи буде залучено спеціалістів 

та аудиторів для їх опрацювання. Підсумки їх роботи буде винесено на розгляд 

постійної комісії.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати не виносити зазначений проект рішення на 

розгляд обласної ради до проведення повного аудиту та додаткового вивчення 

питання діяльності КНП «Обласний дитячий туберкульозний санаторій 

«Човен»» Закарпатської обласної ради. 

 

          Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято. 

 

 

- Про реорганізацію комунального підприємства шляхом 

приєднання («Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської 

обласної ради)  

ВИСТУПИЛИ: Добромільський П.П., Біров Є.І. – внесли пропозицію 

розглянути зазначене питання після того, як створена в обласній раді робоча група 

з аудиту ефективності управління комунальних підприємств (суб’єктів 

господарювання), установ, закладів, які належать до спільної власності 
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територіальних громад сіл, селищ, міст області проведе повний аудит зазначеного 

підприємства.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати не виносити зазначений проект рішення на 

розгляд обласної ради до проведення повного аудиту та додаткового вивчення 

питання діяльності КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» 

Закарпатської обласної ради. 

 

          Голосували: «За» – одноголосно.  

          Рішення прийнято. 

 

 

- Про перейменування Виноградівського геріатричного 

пансіонату та затвердження Положення про нього. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити  зазначене питання до порядку денного 

3-ї сесії обласної ради та винести на розгляд 3-го пленарного засідання обласної 

ради 

          Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято. 

 

 

-   Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної 

ради VIII скликання. 

 

ВИСТУПИЛИ: Добромільський П.П., Олексик О. Т., Біров Є.І.  

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити  зазначене питання до порядку денного 

3-ї сесії обласної ради та винести на розгляд 3-го пленарного засідання обласної 

ради 

          Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято. 

 

 

- Про План заходів із профілактики йодної недостатності серед 

населення Закарпатської області на 2021-2025 роки 

 

ВИСТУПИЛИ: Добромільський П.П., Олексик О. Т., Біров Є.І. – внесли  

пропозицію 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити  зазначене питання до порядку денного 

3-ї сесії обласної ради та винести на розгляд 3-го пленарного засідання обласної 

ради 

          Голосували: «За» – одноголосно.           Рішення прийнято. 

https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/proekt6-1.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/proekt6-1.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/proekt2.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/proekt2.zip
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- Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування 

закладів охорони здоров’я  вторинного та третинного рівнів, перерахунку 

вартості надання медичних послуг та розробки пакетів реабілітації 

постковідних хворих. 

 

ВИСТУПИЛИ: Добромільський П.П., Олексик О. Т., Біров Є.І.  

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити  зазначене питання до порядку денного 

3-ї сесії обласної ради та винести на розгляд 3-го пленарного засідання обласної 

ради 

          Голосували: «За» – одноголосно.  

          Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ ІV. Про розгляд питань, які виносяться на розгляд пленарного 

засідання третьої сесії обласної ради VІІІ скликання (перелік додається). 

ВИСТУПИЛИ: Добромільський П. П. – вніс пропозицію перенести розгляд 

питань на наступне засідання постійної комісії, яке відбудеться 20 вересня 2021 

року. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати перенести розгляд питань на наступне засідання 

постійної комісії, яке відбудеться 20 вересня 2021 року. 

 

СЛУХАЛИ V. 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: Пшеничний Анатолій Олександрович  – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати розглянути питання після проведення повного 

аудиту та додаткового вивчення питань діяльності КНП охорони здоров’я 

області. 

 

СЛУХАЛИ VІ. 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 

https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/proekt3.docx
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/proekt3.docx
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/proekt3.docx
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/proekt3.docx
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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.) 

Інформував: Пшеничний Анатолій Олександрович  – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати розглянути питання після проведення повного 

аудиту та додаткового вивчення питань діяльності КНП охорони здоров’я 

області. 

 

 

СЛУХАЛИ VІІ.  Про оптимізацію штату КНП «Солотвинська обласна 

алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради (відповідно до 

резолюції голови обласної ради врахувати наявність всього 60 ліжкомісць, 

неробочого рентгенкабінету та законтрактованого всього 1 пакету з НСЗУ) 

Інформував: Данко Леон Леонович – директор КНП 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати розглянути питання після проведення повного 

аудиту та додаткового вивчення питань діяльності КНП охорони здоров’я 

області. 

 

 

СЛУХАЛИ VІІІ.  Про лист КНП «Обласний дитячий туберкульозний 

санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради щодо сприяння у 

фінансуванні окремих об’єктів.  

Інформував: Сможаниця Михайло Михайлович – 

директор КНП 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати розглянути питання після проведення повного 

аудиту та додаткового вивчення питань діяльності КНП охорони здоров’я 

області. 

 

 

СЛУХАЛИ ІХ. 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 (інформація департаменту 

охорони здоровʼя облдержадміністрації  щодо  долучення КНП «Обласний 



10 
 

дитячий туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради до КНП 

«Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради задля масштабної 

підготовки до протидії наслідків штаму «Дельта» та COVID – 19) та 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. 

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 питання щодо утворення медичного територіального 

об’єднання розглянути після проведення повного аудиту та додаткового 

вивчення питань діяльності зазначеного КНП. 

 

 

СЛУХАЛИ Х. Про відповідь МОЗ України від 22.07.2021 № 01.1-07/266 (9) 

на рішення ОР від 20.05.2021 № 248 щодо забезпечення функціонування 

КНП «Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської 

обласної ради. 

Інформував: Добромільський Петро Петрович  – голова 

комісії 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

СЛУХАЛИ ХІ. 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». 

Інформував: Пшеничний Анатолій Олександрович  – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 
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ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань бюджету вишукати 

можливість виділення 826,18 тис. грн для повного завершення проекту 

будівництва «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с. Кам’яниця 

Ужгородського району – будівництво» та введення його в експлуатацію. 

 

СЛУХАЛИ ХІІ. 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 

03.08.2021 № 1166/01.1-11 щодо недопущення закриття обласного госпіталю 

для ветеранів війни. 

Інформувала: Фущич Вікторія Юріївна – заступник 

директор КНП підприємства «Обласний 

госпіталь ветеранів війни» Закарпатської 

обласної ради  

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

СЛУХАЛИ ХІІІ. 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  

Інформує: Пшеничний Анатолій Олександрович  – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань бюджету вишукати 

можливість виділення 100,0 тис. грн для виготовлення проектно-кошторисної 

документації КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги                   

https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1565.zip
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с. Вільшани» Закарпатської обласної ради з метою створення відділення для 

примусового лікування хворих пацієнтів за місцем проживання. 

 

СЛУХАЛИ РІЗНЕ: 

Про закупівлю кисневих концентраторів для закладів охорони здоров’я 

області, які одержали ліцензію на право провадження господарської 

діяльності з медичної практики, за умови укладання ними як надавачами 

медичних послуг з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення 

за програмою медичних гарантій, які надають первинну медичну допомогу 

пацієнтам (відповідно до Постанови КМУ від 31 березня 2021 рок №33 та 

державної субвенції). 

Інформував: Пшеничний Анатолій Олександрович  – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати включити питання до порядку денного третього 

пленарного  засідання третьої сесії обласної ради, як не відкладне. 

2. Рекомендувати департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

підготувати та подати відповідний проєкт рішення із зазначеного питання.  

 

 

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 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. 

 

Голова комісії                                                            Петро ДОБРОМІЛЬСЬКИЙ 

 

Секретар комісії                                                        Євген МЕШКО 

 

https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1565.zip

