
Протокол  

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

зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС 

 

 м. Ужгород 

20 грудня 2021 року   

Час проведення: 10.00 

Місце проведення: V поверх, депутатський зал    

  

 Склад комісії: 5 деп. 

Олексик Ольга Томівна – голова комісії 

 

Члени комісії: 

Добромільський Петро Петрович 

Мешко Євген Васильович 

Яринич Федір Михайлович.  

 

Відсутні: 

Біров Єлизавета Іванівна   

 

Запрошені: 

 

Дем’янчук Василь Юрійович – заступник голови 

обласної ради 

 

Сигидін Олег Ігорович – заступник начальника 

управління правового забезпечення діяльності 

обласної ради 

 

Гуштан Іван Іванович  – заступник директора 

департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

 

Яцина Юрій Юрійович – директор КНП 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені 

Андрія Новака» Закарпатської обласної ради 

 

Білак – Лук’янчук Вікторія Йосипівна  – 

директор КНП «Комунальне некомерційне 

підприємство «Закарпатський обласний центр 

громадського здоров’я»  Закарпатської обласної 

ради 

Добош Олег Іванович – керівник інформаційно-

аналітичного центру медичної статистики КНП 

«Комунальне некомерційне підприємство 

«Закарпатський обласний центр громадського 

здоров’я»  Закарпатської обласної ради 



Порядок денний: 

І. Про обрання заступника голови постійної комісії. 

ІІ. Про обрання секретаря постійної комісії. 

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

засідання п’ятої сесії обласної ради:  

- Про затвердження Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Закарпатський обласний дитячий санаторій 

«Малятко» Закарпатської обласної ради у новій редакції. 

 

- Про створення інформаційно-аналітичного центру медичної 

статистики у структурі  Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» 

Закарпатської обласної ради. 

 

- Про обласну Програму забезпечення медикаментами, виробами 

медичного призначення і проведення безкоштовного 

зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії населення 

області на 2022 – 2026 роки. 

 

- Про обласну Програму боротьби з онкологічними захворюваннями  на  

період до 2026 року. 

 

- Про обласну Програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2022 

– 2026 роки. 

 

 

ДОДАТКОВО ПОДАНІ 

 
- Про Регіональну програму протиепідемічних заходів та боротьби з 

інфекційними хворобами в області на 2022 – 2026 роки (Проєкт рішення 

№2386 ПР/01-15 оприлюднений 14.12.2021)  

 

 

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

п’ятої сесії обласної ради (перелік додається).  

V. Про розгляд листів та звернень, які надійшли до постійної комісії. 

VІ. Про план роботи постійної комісії на 2022 рік. 
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Відкрила і провела засідання голова постійної комісії Олексик Ольга 

Томівна. Ольга Томівна ознайомила присутніх з порядком денним засідання 

постійної комісії.  

ВИСТУПИЛИ: Добромільський П. П. – вніс пропозицію включити до порядку 

денного питання щодо розгляду заяви постраждалого від пожежі громадянина 

смт Середнє Ужгородського району Шелейо С. Ю.  

Мешко Є. В. – вніс пропозицію, у зв’язку із ліквідацією  Сателітного діалізного 

центру КНП «ЗОКЛ», включити до порядку денного питання щодо передачі 

Системи для фільтрування та очищення води створеному відділенню діалізу 

КНП «Мукачівська ЦРЛ». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 4 

ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного засідання постійної комісії 

питання про розгляд  заяви постраждалого від пожежі громадянина смт Середнє 

Ужгородського району Шелейо С. Ю. та про передачу Системи для фільтрування 

та очищення води від ліквідованого  Сателітного діалізного центру КНП «ЗОКЛ» 

створеному відділенню діалізу КНП «Мукачівська ЦРЛ». 

 

 

Ольга Томівна запропонувала перейти до розгляду питань порядку 

денного засідання постійної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання заступника голови постійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., внесла пропозицію обрати заступником голови 

постійної комісії Яринича Ф. М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 3  «УТРИМАВСЯ» - 1 

ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови постійної комісії Яринича Ф. М. 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря постійної комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., внесла пропозицію обрати секретарем постійної 

комісії Мешко Євгена Васильовича. 

«ЗА» - 3  «УТРИМАВСЯ» - 1 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем постійної комісії Мешко Євгена 

Васильовича. 

 



СЛУХАЛИ:  Про розгляд профільних питань, які виносяться на розгляд 

пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради:  

- Про затвердження Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Закарпатський обласний дитячий санаторій 

«Малятко» Закарпатської обласної ради у новій редакції. 

                  Інформував: Сигидін Олег Ігорович – заступник начальника 

управління правового забезпечення діяльності 

обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Добромільський П.П., Мешко Є.В. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зняти з розгляду зазначене питання. 

 

- Про створення інформаційно-аналітичного центру медичної 

статистики у структурі  Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» 

Закарпатської обласної ради. 

Інформували: Гуштан Іван Іванович  – заступник директора 

департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

Сигидін Олег Ігорович – заступник начальника 

управління правового забезпечення діяльності 

обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Добромільський П.П., Мешко Є.В.,           

Яцина Ю. Ю., Добош О. І., Білак – Лук’янчук В. Й.   

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати включити зазначене питання до порядку 

денного 5-ї сесії обласної ради. 

2. Подати проєкт рішення у новій редакції як окремий ЦЕНТР. 

 

- Про обласну Програму забезпечення медикаментами, виробами 

медичного призначення і проведення безкоштовного 

зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії населення 

області на 2022 – 2026 роки. 

Інформував: Гуштан Іван Іванович  – заступник директора 

департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Добромільський П.П., Мешко Є.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати включити зазначене питання до порядку 

денного 5-ї сесії обласної ради. 
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- Про обласну Програму боротьби з онкологічними захворюваннями  на  

період до 2026 року. 

Інформував: Гуштан Іван Іванович  – заступник директора 

департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Добромільський П.П., Мешко Є.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати включити зазначене питання до порядку 

денного 5-ї сесії обласної ради. 

 

 

 

- Про обласну Програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2022 

– 2026 роки. 

Інформував: Гуштан Іван Іванович  – заступник директора 

департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Добромільський П.П., Мешко Є.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати включити зазначене питання до порядку 

денного 5-ї сесії обласної ради. 

 

 

 

ДОДАТКОВО ПОДАНІ: 

 
- Про Регіональну програму протиепідемічних заходів та боротьби з 

інфекційними хворобами в області на 2022 – 2026 роки (Проєкт рішення 

№2386 ПР/01-15 оприлюднений 14.12.2021)  

 

Інформував: Гуштан Іван Іванович  – заступник директора 

департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Добромільський П.П., Мешко Є.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати включити зазначене питання до порядку 

денного 5-ї сесії обласної ради як невідкладне. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про розгляд питань, які виносяться на розгляд пленарного 

засідання п’ятої сесії обласної ради.  



ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т. – внесла пропозицію питань, які виносяться на 

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

обласної ради із врахуванням висновків профільних постійних комісій. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати винести всі проєкти рішень на розгляд обласної 

ради із врахуванням висновків профільних постійних комісій. 

 

СЛУХАЛИ:  Про розгляд листів та звернень, які надійшли до постійної 

комісії: 

- Про колективне звернення працівників інформаційно-аналітичного центру 

статистики КНП «ЗОЦГЗ» ЗОР щодо створення зазначеного центру, як 

окремої юридичної особи. 

Інформував: Добош Олег Іванович – керівник інформаційно-

аналітичного центру медичної статистики КНП 

«Комунальне некомерційне підприємство 

«Закарпатський обласний центр громадського 

здоров’я»  Закарпатської обласної ради 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

- Про лист ДОЗ ОДА від 15.12.2021 № 1595/01.1-20(1) щодо передачі майна 

медичної бібліотеки УжНУ та відповідь ДВНЗ «УжНУ» від 24.11.2021 

№1595/01.1-20 щодо відмови доєднати згадану бібліотеку до зазначеного 

закладу. 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Добромільський П.П., Мешко Є.В.,           

Яцина Ю. Ю., Білак – Лук’янчук В. Й.   

ВИРІШИЛИ: 1. Включити зазначене питання до порядку денного 5-ї сесії 

обласної ради  як невідкладне. 

2. Подати проєкт  рішення «Про передачу медичної бібліотеки КНП 

«Закарпатський обласний центр громадського здоровʼя» ЗОР  до структури КПН 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської 

обласної ради» на  пленарне засідання. 
 

 

- Про звернення директора Комунальної установи «Виноградівський 

дитячий будинок-інтернат» Закарпатської обласної ради щодо звернення 

до керівництва КУ «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської області про вжиття заходів з проведення ремонтних 

робіт будівлі корпусу 2 зазначеного закладу. 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Мешко Є.В. 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома. 



2. Рекомендувати членам постійної комісії здійснити виїзд до зазначеної 

установи з метою вивчення діяльності та перспектив роботи. 

 

- Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Прем’єр-

міністра України, Голови ВРУ та обласних рад України щодо вакцинації 

населення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Мешко Є.В. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: Про план роботи постійної комісії на 2022 рік. 

Інформувала: Олексик Ольга Томівна  – голова постійної комісії 

ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи постійної комісії на 2022 рік. 

 

СЛУХАЛИ: «РІЗНЕ» 

Про розгляд листа Ужгородської районної державної адміністрації  щодо 

надання допомоги постраждалому від пожежі громадянина смт Середнє 

Ужгородського району Шелейо С. Ю. 

Інформував: Добромільський Петро Петрович  – член постійної 

комісії 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підготувати та подати на розгляд постійної комісії 

повний пакет документів передбачений рішенням обласної ради від 13 грудня 

2018 року №1331 «Про Регіональну програму «Турбота» щодо посилення 

соціального захисту громадян на 2019 - 2021 роки» постраждалого від пожежі 

громадянина Шелейо С. Ю. 

 

Про вилучення та передачу майна (системи для фільтрування  та очищення 

води для потреб відділення діалізу Мукачівської ЦРЛ) 

Інформував: Мешко Євген Васильович  – секретар постійної 

комісії 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести питання на розгляд обласної ради. 
 

Голова комісії                                                                          Ольга  ОЛЕКСИК 

Секретар засідання                                                                 Євген  МЕШКО 


