
Протокол    

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

зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС 

 

 м. Ужгород 

12 квітня 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 

Ливч Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради 

Лазар Петро Данилович - директор департаменту 

фінансів Закарпатської облдержадміністрації - 

обласної військової адміністрації  

Пшеничний Анатолій Олександрович  – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації  

Омелянюк Наталія Володимирівна – заступник 

директора департаменту соціального захисту 

населення Закарпатської облдержадміністрації - 

обласної військової адміністрації  

Кашлюк Володимир Олександрович – 

начальник відділу оформлення допомог, 

військових пенсій та пільг Закарпатського 

обласного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки 

Турок Володимир Михайлович - голова 

Закарпатської обласної організації профспілки 

працівників охорони здоров’я  

Лесів Ростислав Андрійович – директор КНП 

«Закарпатська обласна клінічна стоматологічна 

поліклініка» Закарпатської обласної ради 



Порядок денний: 

І. Про надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих 

мешканців Закарпатської області – учасників антитерористичної операції, 

учасників операції Об’єднаних сил, осіб, що брали участь у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії російської федерації відповідно до рішення обласної ради від 

2 грудня 2021 року №464 «Про Регіональну програму «Турбота» щодо 

посилення соціального захисту громадян на 2022- 2024 роки». 

ІІ. Про необхідність врегулювання окремих питань із соціальних виплат 

військовослужбовців. 

ІІІ. Про шляхи удосконалення роботи комунальних некомерційних 

підприємств Закарпатської обласної ради у сфері охорони здоровʼя. 

 

Відкрила і провела засідання постійної комісії голова комісії – Олексик 

Ольга Томівна. Вона ознайомила присутніх членів комісії із порядком денним 

засідання та внесла пропозицію вшанувати пам’ять Українських Воїнів, що 

віддали найцінніше – власне життя у боротьбі за мир на нашій землі хвилиною 

мовчання.  

Далі голова комісії внесла пропозицію перейти до розгляду питань 

порядку денного. Внесену пропозицію підтримали присутні члени комісії 

одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям 

загиблих мешканців Закарпатської області – учасників антитерористичної 

операції, учасників операції Об’єднаних сил, осіб, що брали участь у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії російської федерації відповідно до рішення 

обласної ради від 2 грудня 2021 року №464 «Про Регіональну програму 

«Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2022-2024 

роки» 

Інформував: Кашлюк Володимир Олександрович – начальник 

відділу оформлення допомог, військових пенсій та 

пільг Закарпатського обласного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки 

 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Мешко Є. В., Яринич Ф. М., Добромільський 

П. П. 

ВИРІШИЛИ: Враховуючи впровадження воєнного стану, рекомендувати 

департаменту соціального захисту населення Закарпатської 

облдержадміністрації - обласної військової адміністрації виплатити одноразову 



матеріальну допомогу по 100 000 гривен кожній із сімей загиблих мешканців 

Закарпатської області – учасників операції Об’єднаних сил, які брали участь у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії російської федерації, зокрема: 

 

- БАРТОШ Ангеліні Василівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – БАРТОША Віталія Валерійовича; 
  

- ВІСТІРОВСЬКОМУ Олексію Миколайовичу, батькові загиблого 

мешканця Закарпатської області – ВІСТІРОВСЬКОГО Артема Олексійовича; 
 

-  ГРИНЧУК Христині Володимирівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ГРИНЧУКА Дениса Миколайовича; 
 

- КАЧУР Еріці Гінеківні, дружині загиблого мешканця Закарпатської 

області – КАЧУРА Юрія Юрійовича; 
 

- КІШ Анжелі Йосипівні, матері загиблого мешканця Закарпатської 

області – КІША Шандора Шандоровича; 
 

- ЛУНГУ Сузані Олександрівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – БІДЗІЛІ Сергія Івановича; 

 

- РУСНИК Марії Станківні, матері загиблого мешканця Закарпатської 

області – РУСНИКА Романа Васильовича; 

 

- ФАЙБИШУ Віктору Миколайовичу, батькові загиблого мешканця 

Закарпатської області – ФАЙБИША Віктора Вікторовича. 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про необхідність врегулювання окремих питань із соціальних 

виплат військовослужбовців. 

Інформував: Лазар Петро Данилович - директор департаменту 

фінансів Закарпатської облдержадміністрації - 

обласної військової адміністрації  

Лазар П. Д. - поінформував присутніх щодо можливих шляхів виконання 

рекомендацій постійної комісії від 31 березня 2022 року про додаткове 

забезпечення фінансової підтримки закарпатських військовослужбовців. 

Зауважив, що виконавцем Регіональної програми «Турбота» щодо посилення 

соціального захисту громадян на 2022 – 2024 роки є департаменту соціального 

захисту населення Закарпатської облдержадміністрації - обласної військової 

адміністрації, до повноважень якого входить питання координації та контролю 

за виконанням заходів Програми, у тому числі і щодо виплати матеріальної 

допомоги для сімей загиблих і поранених під час збройної агресії російської 

федерації. 



Щодо здійснення видатків з місцевих бюджетів поінформував присутніх, що у 

територіальних громадах затверджені відповідні місцеві програми соціального 

захисту, які передбачають надання матеріальної допомоги окремим категоріям 

громадян. 
Що стосується спрямування одноденної заробітної плати на потреби 

військовослужбовців, Лазар П. Д. повідомив присутнім, що при обласній 

військовій адміністрації відкрито спеціальні рахунки для надходження 

благодійної допомоги, яка використовується на матеріальне забезпечення 

військовослужбовців (придбання бронежилетів, касок тощо).    

 

Кашлюк В. О. – поінформував про неврегульованість норм законодавства 

України щодо порядку набуття статусу та права на пільги членами сімей осіб, які 

загинули під час участі в бойових діях з оборони України від військової агресії 

російської федерації (під час дії воєнного стану з 24.02.2022), що створює 

передумови для соціального невдоволення серед вказаної категорії населення та 

ускладнює реалізацію відповідних соціальних програм на місцевому рівні. 

Омелянюк Н. В. – поінформувала присутніх про роботу, яку здійснює 

департамент соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації 

- обласної військової адміністрації щодо підтримки сімей загиблих закарпатців, 

поранених військовослужбовців, їх родин, дітей, а також внутрішньо 

переміщених осіб. Звернулася до представника відділу оформлення допомог, 

військових пенсій та пільг Закарпатського обласного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки з проханням щодо підтримки та 

співпраці у вирішенні проблемних питань. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Дем’янчук В. Ю.                

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати облдержадміністрації – обласній військовій 

адміністрації звернутися до Кабінету Міністрів України щодо: 

1. Необхідності прискорення внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.09.2015 № 740 стосовно реалізації положення статті 10¹ 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України) – у частині 

запровадження єдиного підходу щодо документального підтвердження факту 

загибелі осіб всіх категорій загиблих (у тому числі військовослужбовців), яким 

вважати висновок судово-медичної експертизи чи рішення суду у передбачених 

законодавством випадках. 

2. Доцільності внесення змін до пункту 10 Порядку подання та оформлення 

документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України 

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 

від 30 січня 2007 року № 3-1, а саме: слова: «висновку про обставини загибелі чи 

смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження 

служби при виконанні службових обов’язків (обов’язків військової служби)» –  

замінити на: «постанови військово-лікарської комісії, або висновку судово-



медичної експертизи чи рішення суду у передбачених законодавством 

випадках». 

 

СЛУХАЛИ: Про шляхи удосконалення роботи комунальних 

некомерційних підприємств Закарпатської обласної ради у сфері охорони 

здоровʼя 

Інформував: Пшеничний Анатолій Олександрович  – директор 

департаменту охорони здоровʼя Закарпатської 

облдержадміністрації - обласної військової 

адміністрації 

 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Дем’янчук В. Ю., Лесів Р. А., Турок В. М. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати директорам Комунальних некомерційних 

підприємств Закарпатської обласної ради: «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» та «Закарпатська обласна алергологічна лікарня»: 

– розробити план виходу підприємств із кризи та стратегію їх розвитку 

на перспективу; 

– оптимізувати штатний розпис підприємств, враховуючи нові реалії 

функціонування системи охорони здоровʼя; 

– розширювати перелік надання медичних послуг за Програмою 

державних гарантій медичного обслуговування населення та здійснювати заходи 

щодо контрактування з Національною службою здоров’я України. 

 

2. Рекомендувати департаменту охорони здоровʼя Закарпатської 

облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, як галузевому органу 

управління: 

– здійснити аналіз діяльності комунальних закладів у сфері охорони 

здоровʼя, засновниками (власниками) яких є Закарпатська обласна рада, 

залучивши до цього процесу фахівців відповідних структур, представників 

обласної ради та Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради; 

– надати обласній раді, за результатами проведеного аналізу, 

узгоджені пропозиції щодо підвищення ефективності роботи комунальних 

некомерційних підприємств обласної ради.  

 

Голова комісії                                                                   Ольга ОЛЕКСИК 
 

 

Секретар комісії                                                                Євген МЕШКО  


