Протокол №4
засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці,
зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС
м. Ужгород
11 жовтня 2021 року

Час проведення: 12.00
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:
Галамбіца Іван Іванович,
Олексик Ольга Томівна.
Відсутні:
Антал Олександр Петрович,
Кеменяш Олександр Михайлович,
Шукаль Ярослав Юрійович,
Яринич Федір Михайлович.
Запрошені:
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
Порядок денний:

І. Про лист комунального некомерційного підприємства «Закарпатський
обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської обласної ради щодо
оптимізації роботи закладу з 01 січня 2022 року шляхом вилучення зі
структури закладу відділу статистики та аналітики.

ІІ. Про
лист комунального некомерційного підприємства «Центр
спортивної медицини, санології та фізичної реабілітації» Закарпатської
обласної ради щодо зміни галузевого органу закладу обласної ради в
структурний підрозділ облдержадміністрації, який здійснює повноваження
у сфері фізичної культури та спорту.
ІІІ. Про лист Тячівського міського голови щодо внесення змін до діючого
законодавства в частині фінансування на утримання та функціонування
комунальних закладів переданих у власність територіальним громадам.
ІV. 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»
V. Про проєкт звернення до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо належного фінансового забезпечення
сфери охорони здоров’я
VІ. Про виконання доручення голови постійної комісії щодо опрацювання
та аналізу окремо взятих фінансових планів комунальних некомерційних
підприємств галузі охорони здоров’я.
VІІ. Про погодження фінансових планів комунальних некомерційних
підприємств галузі охорони здоров’я.
VІІІ. Про інформацію департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації
щодо коштів, які використовується на утримання централізованих
бухгалтерій комунальних неприбуткових підприємств охорони здоров’я
області в розрізі кожного КНП (обласних та районних)
ІХ. Про інформацію по медичним програмам та програмам соціального
забезпечення населення області, які фінансуються з обласного бюджету,
звіти про виконання програм за 9 місяців, із вказанням планових видатків,
фактичних видатків, залишків коштів та інформацію про закупівлю
товарів, робіт та послуг із вказанням ціни та кількості, виконавців робіт по
капітальних видатках, ціни за якими здійснювалася закупівля.
Х. Про погодження департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації календарного плану виконання заходів Регіональної
програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2021
рік.
ХІ. РІЗНЕ.

Відкрив і провів засідання голова постійної комісії Добромільський
Петро Петрович.
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СЛУХАЛИ І. Про лист комунального некомерційного підприємства
«Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської
обласної ради щодо оптимізації роботи закладу з 01 січня 2022 року шляхом
вилучення зі структури закладу відділу статистики та аналітики.
Інформувала: Білак-Лук’янчук Вікторія Йосипівна –
директор КНП
ВИСТУПИЛИ: Біров Є. І., Олексик О. Т., Добромільський П. П.,
Мешко Є.В.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати
департаменту
охорони
здоровʼя
облдержадміністрації звернутись до МОЗ України за роз’ясненням щодо
практики, до яких саме структур приєднані аналогічні Центри.

СЛУХАЛИ ІІ. Про лист комунального некомерційного підприємства
«Центр спортивної медицини, санології та фізичної реабілітації»
Закарпатської обласної ради щодо зміни галузевого органу закладу обласної
ради в структурний підрозділ облдержадміністрації, який здійснює
повноваження у сфері фізичної культури та спорту.
Інформував:

Шип Андрій Юрійович – директор КНП

ВИСТУПИЛИ: Біров Є. І., Добромільський П. П.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати залишити Центр спортивної медицини, санології
та фізичної реабілітації у структурі обласної ради, вивчити питання і
повернутись до обговорення після завершення процедури аналізу діяльності всіх
КНП спортивного спрямування облради.

СЛУХАЛИ ІІІ. Про лист Тячівського міського голови щодо внесення змін
до діючого законодавства в частині фінансування на утримання та
функціонування комунальних закладів переданих у власність
територіальним громадам.
Інформувала: Біров Єлизавета Іванівна – заступник
голова комісії
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
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СЛУХАЛИ ІV. 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» (повторний розгляд заяв
Грегірчака В. М., Грегірчака М. М. та Станкович Л. І.)
Інформував: Добромільський Петро Петрович – голова
комісії
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у наданні одноразової матеріальної
допомоги постраждалим громадян Грегірчаку В. М. і Грегірчаку М. М.,
мешканцям м. Рахів та Станкович Л. І., мешканці с. Порошково Ужгородського
району у зв’язку з відсутністю відповідних підтверджуючих актів щодо суми
завданих збитків від пожежі, а саме – документу, яким підтверджено факт
пожежі, стихійного лиха, підтоплень, та розмір завданих збитків.

СЛУХАЛИ V. Про проєкт звернення до Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо належного фінансового
забезпечення сфери охорони здоров’я.
Інформувала: Олексик Ольга Томівна – член комісії
Ольга Томівна підкреслила, що у зверненні порушені питання щодо
забезпечення лікувальних закладів охорони здоров’я необхідним фінансуванням
та оплати праці медичних працівників оскільки, у проєкті Державного бюджету
на 2022 рік закладені розрахунки, які неминуче приведуть до скорочення понад
сто тисяч посад працівників сфери охорони здоров’я. Скорочення видатків на
охорону здоров’я сьогодні – це удар як по медках, так і по пацієнтах, особливо в
умовах боротьби з пандемією. Місцеві бюджети порожні вони не здатні дотувати
ті сфери, які недофінансовуються з Державного бюджету.
Звернула увагу присутніх на ситуацію, яка склалась із виплатою заплати
медичним працівникам Воловецької і Великобичківської лікарень.
ВИСТУПИЛИ: Добромільський П. П., Мешко Є.В. – зауважили, що ситуація
з оплатою праці медичних працівників потребує додаткового вивчення.
Сьогодення вимагає проведення змін у системі охорони здоров’я. Оптимізація один із шляхів вирішення проблем галузі. Запропонували Олексик О. Т.,
відповідно до Регламенту роботи обласної ради, подати проєкт рішення на
розгляд ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати додатково вивчити порушене питання.
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СЛУХАЛИ VІ. Про погодження департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації календарного плану виконання заходів
Регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту
громадян на 2021 рік (лист ОДА від 28.09.2021 №1852/01.1-20).
Інформував: Добромільський Петро Петрович – голова
комісії
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити календарний план виконання заходів
Регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян
на 2021 рік.

Далі, Біров Єлизавета Іванівна внесла пропозиції, з метою детального
вивчення, перенести розгляд зазначених нижче питань на наступне засідання
комісії, зокрема:
- Про погодження фінансових планів комунальних некомерційних
підприємств галузі охорони здоров’я.
- Про інформацію департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації
щодо коштів, які використовується на утримання централізованих
бухгалтерій комунальних неприбуткових підприємств охорони здоров’я
області в розрізі кожного КНП (обласних та районних)
- Про інформацію по медичним програмам та програмам соціального
забезпечення населення області, які фінансуються з обласного бюджету,
звіти про виконання програм за 9 місяців, із вказанням планових видатків,
фактичних видатків, залишків коштів та інформацію про закупівлю
товарів, робіт та послуг із вказанням ціни та кількості, виконавців робіт по
капітальних видатках, ціни за якими здійснювалася закупівля.

Присутні члени постійної комісії підтримали внесену пропозицію одноголосно.

Голова комісії

Петро ДОБРОМІЛЬСЬКИЙ

Секретар комісії

Євген МЕШКО
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