
Протокол   

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

зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС 

 

 м. Ужгород 

13 грудня 2021 року   

Час проведення: 10.00 

Місце проведення: V поверх, депутатський зал    

  

 Склад комісії: 5 деп. 

Олексик Ольга Томівна – голова комісії 

 

Члени комісії: 

Біров Єлизавета Іванівна   

Мешко Євген Васильович 

Яринич Федір Михайлович.  

 

Відсутні: 

Добромільський Петро Петрович 

 

Запрошені: 

Дем’янчук Василь Юрійович – заступник голови 

обласної ради 

 

Гуштан Іван Іванович  – заступник директора 

департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

 

Мацола Віктор Васильович – директор 

департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації  

Микуляк Наталка Андріївна – директор 

Виноградівського геріатричного пансіонату  

 

Порядок денний: 

І. Про обрання заступника голови постійної комісії. 

ІІ. Про обрання секретаря постійної комісії. 

ІІІ. Про лист департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації від 09.12.2021 №4361/01.22 

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» (список постраждалих 

додається). 



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

засідання п’ятої сесії обласної ради:  

- Про утворення відділення денного догляду для дітей з інвалідністю 

Комунальної установи «Виноградівський дитячий будинок-інтернат» 

Закарпатської обласної ради; 

 

- Про створення інформаційно-аналітичного центру медичної 

статистики у структурі  Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» 

Закарпатської обласної ради; 

 

- Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення 

закриття КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» 

Закарпатської обласної ради. 

 

VІ. Про інформацію департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації 

про обсяги фінансування та використання коштів за напрямками, за 2021 

рік, та заплановане фінансування на 2022 рік по обласних програмах галузі 

охорони здоров’я затверджених обласною радою.  

 

VІІ. Про лист Управління Західного офісу Держаудитслужби в 

Закарпатській області від 03.12.2021 №2293/01.1-28 

 

 

Відкрила і провела засідання голова постійної комісії Олексик Ольга 

Томівна. Головуюча запропонувала обрати секретарем засідання Мешко 

Євгена Васильовича. Присутні члени постійної комісії підтримали внесену 

пропозицію одноголосно.  

Далі, Ольга Томівна зазначила, що кворум для прийняття рішень є, і 

внесла пропозицію перейти до розгляду питань порядку денного засідання 

комісії.  

 

СЛУХАЛИ Про лист департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації від 09.12.2021 №4361/01.22 

Інформував: МАЦОЛА Віктор Васильович – директор 

департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації  

Віктор Васильович поінформував присутніх про ситуацію із виплатами 

одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим та важкохворим 

громадянам із депутатських коштів. Звернувся до членів комісії із проханням, у 

зв’язку із закінченням року, повідомити депутатів обласної ради, які ще не 
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використали свій фонд, про необхідність, у найкоротші терміни, подати заяви та 

необхідні документи до  департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації для їх обробки і вчасної подачі до казначейства для 

здійснення виплат.  

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати управлінню з питань організаційного 

забезпечення депутатської діяльності та роботи постійних комісій виконавчого 

апарату обласної ради повідомити депутатів про подання до обласної ради заяв 

та необхідних документів для виплати одноразової матеріальної допомоги 

громадянам в термін  до 15 грудня 2021 року. 

 

СЛУХАЛИ: 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» (список постраждалих 

додається). 

Інформував: МАЦОЛА Віктор Васильович – директор 

департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації  

Віктор Васильович поінформував присутніх про залишок коштів по зазначеному 

напрямку програми «Турбота» та про плани департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації щодо подальшої виплати одноразової 

матеріальної допомоги з обласного бюджету на наступні роки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації надати одноразову матеріальну допомогу 

постраждалим громадянам, зокрема: 

- Дешко Ірині Іванівні, мешканці, с. Завидово, Мукачівського району 

– 30 000 грн; 

- Кузьмі Івану Івановичу, мешканцю, с.Хмільник, Берегівського 

району - 12 000 грн.,  за умови надання відповідних документів. 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про розгляд профільних питань, які виносяться на розгляд 

пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради:  

- Про утворення відділення денного догляду для дітей з інвалідністю 

Комунальної установи «Виноградівський дитячий будинок-інтернат» 

Закарпатської обласної ради; 



Інформував: МАЦОЛА Віктор Васильович – директор 

департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації  

ВИСТУПИЛИ: Дем’янчук В. Ю., Олексик О.Т., Біров Є.І., Мешко Є.В. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити Положення про відділення денного 

догляду для дітей з інвалідністю без штатного розпису та фінансування та 

винести на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради. 

 

 

- Про створення інформаційно-аналітичного центру медичної 

статистики у структурі  Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» 

Закарпатської обласної ради; 

Інформував: Гуштан Іван Іванович  – заступник директора 

департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

 

ВИСТУПИЛИ: Дем’янчук В. Ю., Олексик О.Т., Біров Є.І., Мешко Є.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати винести проєкт рішення на розгляд  пленарного 

засідання п’ятої сесії обласної ради. 

2. Рекомендувати виконавчому апарату обласної ради підготувати проєкт 

Звернення до Президента України, народних депутатів України щодо фінансової 

підтримки інформаційно-аналітичного центру медичної статистики». 

 

 

 

- Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення 

закриття КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» 

Закарпатської обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Дем’янчук В. Ю., Олексик О.Т., Біров Є.І., Мешко Є.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати підтримати поданий проєкт рішення та винести 

його на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради. 

2. Рекомендувати департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації 

провести повний аудит КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» 

Закарпатської обласної ради та поінформувати постійну комісію про результати 

роботи. 

3. Рекомендувати запросити директора КНП «Солотвинська обласна 

алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради на засідання постійної 
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комісії для інформування щодо вжитих заходів спрямованих на поліпшення 

роботи закладу. 

 

СЛУХАЛИ: Про інформацію департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації про обсяги фінансування та використання коштів за 

напрямками, за 2021 рік, та заплановане фінансування на 2022 рік по 

обласних програмах галузі охорони здоров’я затверджених обласною радою.  

Інформував: Гуштан Іван Іванович  – заступник директора 

департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О.Т., Біров Є.І., Мешко Є.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати департаменту фінансів облдержадміністрації фінансування 

галузі охорони здоров’я області вважати пріоритетним.  

 

 

СЛУХАЛИ: Про лист Управління Західного офісу Держаудитслужби в 

Закарпатській області від 03.12.2021 №2293/01.1-28 

Інформували: МАЦОЛА Віктор Васильович – директор 

департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації  

Микуляк Наталка Андріївна – директор 

Виноградівського геріатричного пансіонату 

Микуляк Наталка Андріївна - коротко поінформувала присутні членів комісії 

про причини недоотримання бюджетом закладу коштів по оплаті комунальних 

послуг реабілітаційним відділенням та вжиті заходи щодо виправлення ситуації.  

Мацола Віктор Васильович – запевнив присутніх, що це питання не тягне за 

собою ніяких наслідків. Попередній керівник закладу допустив помилку, а 

Наталка Андріївна отримала досвід. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації розглянути та вивчити порушене питання з метою 

подальшого недопущення порушень. 

 

Голова комісії                                                                          Ольга  ОЛЕКСИК 

 

Секретар засідання                                                                 Євген  МЕШКО 


