Протокол
засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці,
зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС
м. Ужгород
9 лютого 2022 року

Час проведення: 11.00
Місце проведення: V поверх, депутатський зал
Склад комісії: 5 деп.
Олексик Ольга Томівна – голова комісії
Яринич Федір Михайлович – заступник голови
комісії
Мешко Євген Васильович – секретар комісії
Члени комісії:
Добромільський Петро Петрович
Відсутні:
Біров Єлизавета Іванівна
Запрошені:
Дем’янчук Василь Юрійович – заступник голови
обласної ради
Сушко Андріана Антонівна - заступник голови
обласної ради
Мацола Віктор Васильович – директор
департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації
Пшеничний Анатолій Олександрович –
директор департаменту охорони здоровʼя
облдержадміністрації
Сигидін Олег Ігорович – заступник начальника
управління правового забезпечення діяльності
обласної ради
Мішко Євген Євгенович – в.о. начальника
Комунальної установи «Управління спільною
власністю територіальних громад» Закарпатської
обласної ради
Білак – Лук’янчук Вікторія Йосипівна –
директор КНП «Комунальне некомерційне
підприємство «Закарпатський обласний центр
громадського здоров’я» Закарпатської обласної
ради
Тетеря Володимир Михайлович – директор КНП
«Обласний заклад з надання психіатричної
допомоги с.Вільшани» Закарпатської обласної
ради

Микуляк Наталка Андріївна – директор
Виноградівського геріатричного пансіонату
Гулянич Ілля Михайлович - голова організації
ветеранів України Закарпатської області
Котлярова Ірина Валеріївна - заступник головного
лікаря ЗООККД
Приходько Лариса Вікторівна - журналіст

Порядок денний:
І. Про депутатське звернення депутата Берегівської районної ради Федора
Щубера щодо відновлення роботи Виноградівського відділення паліативно
- хосписної допомоги.
ІІ. Про календарний план виконання заходів Регіональної програми
«Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2022 рік.
ІІІ. Про календарний план виконання заходів Регіональної програми
«Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2021 рік.
ІV. Про розгляд заяв постраждалих від пожежі, стихійного лиха та
підтоплень громадян, відповідно до рішення обласної ради від 2 грудня 2021
року №464 «Про Регіональну програму «Турбота» щодо посилення
соціального захисту громадян на 2022- 2024 роки»
V. Про хід підготовки заходів (оформлення ПКД) щодо організації
відділення для примусового лікування психічно хворих громадян на базі
Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання
психіатричної допомоги с.Вільшани» Закарпатської обласної ради
VІ. Про можливість ефективної реорганізації КНП «Комунальне
некомерційне підприємство «Закарпатський обласний центр громадського
здоров’я» Закарпатської обласної ради
VІІ. РІЗНЕ.

Відкрила і провела засідання голова постійної комісії Олексик Ольга
Томівна. Головуюча привітала всіх запрошених та присутніх на засіданні
комісії, ознайомила з порядком денним засідання і внесла пропозицію перейти
до розгляду питань порядку денного засідання.
СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата Берегівської районної
ради Федора Щубера щодо відновлення роботи Виноградівського
відділення паліативно - хосписної допомоги.

Інформували: Мацола Віктор Васильович – директор
департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації
Микуляк Наталка Андріївна – директор
Виноградівського геріатричного пансіонату
ВИСТУПИЛИ: Дем’янчук В. Ю., Олексик О. Т., Мешко Є. В.
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати Виноградівській міській раді та КНП
«Виноградівська районна лікарня» Виноградівської міської ради вирішити
питання щодо можливості подальшої роботи та належного фінансування
відділення паліативно-хоспісної допомоги, що знаходиться у їх підпорядкуванні.
2. Рекомендувати
Виноградівській
міській
раді
та
КНП
«Виноградівська районна лікарня» Виноградівської міської ради з’ясувати
причини відсутності контрактування цього відділення з НСЗУ за пакетом
«паліативна допомоги».
3. Рекомендувати управлінню правового забезпечення виконавчого
апарату обласної ради надати обґрунтовану відповідь заявнику.

СЛУХАЛИ: Про календарний план виконання заходів Регіональної
програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2022
рік.
Інформував: Мацола Віктор Васильович – директор
департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації календарний план виконання заходів
Регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян
на 2022 рік.

СЛУХАЛИ: Про календарний план виконання заходів Регіональної
програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2021
рік.
Інформував: Мацола Віктор Васильович – директор
департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації календарний план виконання заходів
Регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян
на 2021 рік.

СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв постраждалих від пожежі, стихійного лиха та
підтоплень громадян, відповідно до рішення обласної ради від 2 грудня 2021
року №464 «Про Регіональну програму «Турбота» щодо посилення
соціального захисту громадян на 2022- 2024 роки»
Інформувала: Олексик Ольга Томівна – голова комісії
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати відкласти розгляд заяв, які надійшли від
потерпілих громадян, у зв’язку з відсутністю фінансування.
2. Рекомендувати постійній комісії обласної ради з питань бюджету
вишукати можливості виділення додаткових коштів на Регіональну програму
«Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2022- 2024 роки для
надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим від пожеж,
стихійного лиха та підтоплень громадянам.
СЛУХАЛИ: Про хід підготовки заходів (оформлення ПКД) щодо організації
відділення для примусового лікування психічно хворих громадян на базі
Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання
психіатричної допомоги с.Вільшани» Закарпатської обласної ради
Інформували: Пшеничний Анатолій Олександрович – директор
департаменту охорони здоровʼя
облдержадміністрації
Тетеря Володимир Михайлович –
директор КНП
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати
департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації спільно з КНП «Обласний заклад з надання психіатричної
допомоги с.Вільшани» подати на розгляд чергового засідання постійної комісії
проектно-кошторисну документацію і висновки експертизи та економічно
обґрунтовані витрати щодо доцільності створення відділення для примусового
лікування психічно хворих громадян.

СЛУХАЛИ: Про можливість ефективної реорганізації КНП «Комунальне
некомерційне підприємство «Закарпатський обласний центр громадського
здоров’я» Закарпатської обласної ради
Інформувала: Білак – Лук’янчук Вікторія Йосипівна –
директор КНП
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати
департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації подати на розгляд чергової сесії обласної ради проєкт
рішення «Про передачу медичної бібліотеки КНП «Закарпатський обласний
центр громадського здоровʼя» Закарпатської обласної ради до структури КЗ
«Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора
Потушняка» Закарпатської обласної ради.

СЛУХАЛИ: Про можливість ефективної реорганізації КНП «Обласний
дитячий туберкульозний санаторій «Човен»» Закарпатської обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Дем’янчук В. Ю., Олексик О. Т., Пшеничний А. О.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати
департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації подати на наступне засідання постійної комісії аналітичну
довідку з економічно обґрунтованими показниками та обґрунтувати
перспективні напрямки розвитку даного закладу.

СЛУХАЛИ: Про передачу об’єктів нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області розміщених в селі Вільшини
Хустського району
ВИСТУПИЛИ: Дем’янчук В. Ю., Олексик О. Т.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Комунальній установі «Управління спільною
власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради подати
зазначений проєкт рішення на розгляд профільних комісій обласної ради у
встановлений термін.

СЛУХАЛИ: РІЗНЕ.
Гулянич І. М. – порушив питання щодо вакцинації ветеранів області. Ветерани
області вакцинувалися в Угорщині вакциною Джонсон & Джонсон. У зв’язку з
відсутністю в Україні вакцини Джонсон & Джонсон 20 тисяч ветеранів не
можуть отримати повторної дози.
Пшеничний А. О. – надав відповідні пояснення.
Гулянич І. М. – звернувся до присутніх членів комісії та керівництва ради взяти
участь у засіданні комісії із конкурсного відбору проєктів громадських
організацій та сприяти у виділенні необхідних коштів організації ветеранів
України Закарпатської області.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
Котлярова І. В. – звернулася до присутніх з проханням приділити увагу такій
галузі охорони здоров’я, як кардіологія. Зазначила, що за статистичними даними
смертність від серцево-судинних захворювань є найбільш високою.
Олексик О. Т. – звернулася до директора департаменту охорони здоровʼя
облдержадміністрації Пшеничного А. О. з проханням щодо необхідності
розробки Програми «Здоров’я закарпатця» в якій передбачити заходи та
необхідне фінансування даної галузі охорони здоров’я.

ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати
департаменту
охорони
здоровʼя
облдержадміністрації розробити проєкт Програми «Здоров’я закарпатця».
Приходько Л. В. – порушила питання щодо отримання жителями області
безкоштовної послуги магнітно-резонансній терапії в комунальних
некомерційних заклад охорони здоров’я. Ознайомила присутніх із фактами свого
журналістського дослідженням даної проблеми.
ВИСТУПИЛИ: Дем’янчук В. Ю., Олексик О. Т. – підтримали Приходько Л.В.
і погодились, що з порушеним нею питання необхідно розібратись та
законодавчо врегулювати.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести розгляд даного питання на нараду з
керівниками комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я
області.

Голова комісії

Секретар комісії

Ольга ОЛЕКСИК

Євген МЕШКО

