
 Протокол   

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

праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС 

 

 м. Ужгород 

21 квітня 2022 року   

Час проведення: 10.00 

Місце проведення: кабінет директора 

Комунального некомерційного підприємства 

«Обласний госпіталь ветеранів війни» 

Закарпатської обласної ради 

  

 Олексик Ольга Томівна – голова комісії 

Яринич Федір Михайлович – заступник голови 

комісії  

Мешко Євген Васильович – секретар комісії 

 

Відсутні: 

Біров Єлизавета Іванівна   

Добромільський Петро Петрович 

 

 

Запрошені: 

Дем’янчук Василь Юрійович – заступник голови 

обласної ради 

Пшеничний Анатолій Олександрович  – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації  

Волошин Василь Іванович – директор КНП 

«Обласний госпіталь ветеранів війни» 

Закарпатської обласної ради 

Фущич Вікторія Юріївна -  заступник директора 

КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни» 

Закарпатської обласної ради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про звернення обласних ветеранських організацій щодо 

забезпечення належного функціонування Комунального некомерційного 

підприємства «Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської 

обласної ради. 

 

2. 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». 

 

 

Відкрила і провела засідання постійної комісії голова комісії – Олексик 

Ольга Томівна. 

СЛУХАЛИ: Про звернення обласних ветеранських організацій щодо 

забезпечення належного функціонування Комунального некомерційного 

підприємства «Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської 

обласної ради. 

Інформувала: Олексик Ольга Томівна –  голова постійної комісії  

Ольга Олексик зазначила, що це єдиний в області лікувальний заклад 

щодо роботи якого систематично надходять скарги. Як практикуючий лікар 

вважає, що за умов, що склалися в Україні, такий госпіталь повинен більш 

оперативно реагувати на виклики сьогодення. Вона запропонувала створити 

комісію, залучивши фахівців профільного департаменту та юристів, аби 

насамперед розібратися із фактами викладеними у скарзі та спільно виробити 

алгоритм дій врегулювання ситуації. Зауважила, що є питання й щодо кадрового 

забезпечення, оскільки зараз контингент хворих змінився, то потребує заклад і 

нових спеціалістів.  

 

Запрошений на засідання комісії директор департаменту охорони 

здоров’я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний зауважив, що, 

проаналізувавши фінансовий план закладу, можна зробити висновки, що 

керівництво не має чіткого бачення перспективи розвитку медустанови. 97% 

коштів, які отримує заклад від НСЗУ йде на зарплату, у той же час на 4 квартал 

поточного року такі виплати не передбачені. За останній час не здійснено жодних 

закупівель медикаментів та медапаратури, апарат рентген-діагностики не 

працює понад рік. 

 

Волошин В. І. – поінформував присутніх, що змушений був оптимізувати 

штатний розпис – із 186 залишилося працювати 86 працівників однак, коштів на 

заробітну плату не вистачає. 

 

Дем’янчук В. Ю. - порекомендував очільнику закладу провести зустріч із 

представниками громадськості, які не задоволені роботою госпіталю та 

прислухатися до їх рекомендацій, спробувати знайти порозуміння щоб більше 

подібного не повторювалось. 

Мешко Є. В. - додав, що комісія має провести аудит по фінансах, кадрах, 

закупівлях аби зрозуміти як заклад може працювати ефективніше. 

  

Яринич Ф. М.  -  зауважив, що керівництво закладу проводить роботу щодо 

налагодження ефективної роботи закладу. Проведено скорочення штатів більше, 



як на 100%. Підтримав Ольгу Томівну в тому, що необхідно створити комісію, 

залучивши фахівців профільного департаменту та юристів, аби насамперед 

розібратися із фактами викладеними у скарзі та спільно виробити алгоритм дій 

врегулювання ситуації. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, як 

галузевому органу управління, з метою вивчення діяльності закладу, а також 

перевірки викладених у зверненні фактів, створити комісію із залученням 

фахівців департаменту, представників профільної постійної комісії обласної 

ради: ОЛЕКСИК Ольги Томівни, голови постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоровʼя, праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників 

АТО/ООС та МЕШКА Євгена Васильовича – секретаря комісії,  працівника 

виконавчого апарату обласної ради – начальника управління правового 

забезпечення ГНАТКІВСЬКОГО Володимира Володимировича. 

 

2.Рекомендувати, в термін до 02 травня 2022 року, надати обласній раді 

інформацію щодо шляхів вирішення питання належного функціонування 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь ветеранів 

війни» Закарпатської обласної ради, провести службове розслідування та за 

наявності підстав подати до обласної ради відповідні висновки. 

 

 

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» 

Інформувала: Олексик Ольга Томівна –  голова постійної комісії 

ВИСТУПИЛИ: Мешко Є. В., Яринич Ф. М. 

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: 

 

- БІТЛЯНИН Марії Юріївні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – БІТЛЯНИНА Антона Антоновича; 
 



- БРЕУСУ Артему Сергійовичу, синові загиблого мешканця 

Закарпатської області – БРЕУСА Сергія Олександровича; 
 

- ДУДЦІ Сабіні Валеріївні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ДУДКИ Олексія Аркадійовича; 
 

- КОНДРИЧ Марії Іванівні, опікуну загиблого мешканця 

Закарпатської області – КАРИЧАКА Віктора Ярославовича; 
 

- КУДРІ Лідії Шулимівні, матері загиблого мешканця Закарпатської 

області – КУДРІ Владислава Вікторовича; 
 

- ОЛІЙНИК Евеліні Русланівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ОЛІЙНИКА Давида Олеговича; 
 

- СОЙКО Ользі Михайлівні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – СОЙКА Святослава Андрійовича. 
 

Присутні вшанували пам’ять Українських Воїнів, що віддали найцінніше 

– власне життя у боротьбі за мир на нашій землі хвилиною мовчання.  

 

 

 

Голова комісії                                                                   Ольга ОЛЕКСИК 

 

 

Секретар комісії                                                               Євген МЕШКО    


