
Протокол  

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

зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС 

 

 м. Ужгород 

30 листопада 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: 

Чубірко Володимир Володимирович – голова обласної 

ради 

 

Дем’янчук Василь Юрійович – заступник голови 

обласної ради 

 

Ливч Мирослава Михайлівна – керуюча справами 

виконавчого апарату 

 

Пшеничний Анатолій Олександрович  – директор 

департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації 

 

Яцина Юрій Юрійович – директор КНП «Закарпатська 

обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» 

Закарпатської обласної ради 

 

Мороз Галина Іванівна – директор КНП 

«Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» 

Закарпатської обласної ради 

 

Мацола Віктор Васильович – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації  

Чулей Юрій Степанович – директор КУ 

«Виноградівський дитячий будинок-інтернат» 
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Порядок денний: 

І. Про обрання заступника голови постійної комісії. 

ІІ. Про обрання секретаря постійної комісії. 

ІІІ. Про погодження тарифів на платні медичні послуги Комунальному 

некомерційному підприємству  «Закарпатська обласна клінічна лікарня 

імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради.  

ІV. «Про Регіональну програму «Турбота» щодо посилення соціального 

захисту громадян на 2022 - 2024 роки». 

V. Про лист КУ «Виноградівський дитячий будинок-інтернат» від 01.11.2021 

№2098/01.1-11 щодо створення відділення денного догляду для дітей з 

інвалідністю та погодження його положення. 

VІ. Про погодження фінансових планів комунальних некомерційних 

підприємств галузі охорони здоров’я. 

VІІ. Про лист директора КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня 

імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради від 27.10.2021 

№2068/01.1-20 щодо забезпечення лікарськими кадрама (офтальмологами). 

VІІІ. Про листи НСЗУ від 05.11.2021 № 2129/01.1-20; від 08.11.2021 

№2139/01.1-20; від 08.11.2021 № 2140/01.1-20 щодо виконання умов закупівлі 

в частині забезпечення ЗІЗами Договорів укладених між НСЗУ та КНП 

Закарпатської обласної ради, а саме: Обласна інфекційна лікарня; 

Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний 

центр та Обласна дитяча лікарня. 

ІХ. РІЗНЕ. 

 

Відкрила і провела засідання голова постійної комісії Олексик Ольга 

Томівна. Ольга Томівна привітала всіх присутніх та надала слово голові 

обласної ради Чубірко Володимиру Володимировичу.  

Володимир Володимирович привітав присутніх членів постійної комісії 

та запрошених. Звернувся до голови і членів постійної комісії з проханням 

розгляд питань про обрання заступника голови постійної комісії та секретаря 

постійної комісії перенести на наступне засідання комісії, яке відбудеться 

після сесії обласної ради. 

Присутні члени постійної комісії підтримали внесену пропозицію 

одноголосно.  

Враховуючи внесенні зміни до порядку денного засідання, головуюча 

запропонувала обрати секретарем засідання Біров Єлизавету Іванівну. 

Присутні члени постійної комісії підтримали внесену пропозицію одноголосно.  

https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1574.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1574.zip
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Далі, Ольга Томівна зазначила, що кворум для прийняття рішень є, і 

внесла пропозицію перейти до розгляду питань порядку денного засідання 

комісії почавши з третього питання.  

 

 

СЛУХАЛИ ІІІ. Про погодження тарифів на платні медичні послуги 

Комунальному некомерційному підприємству «Закарпатська обласна 

клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради  

Інформував: Яцина Юрій Юрійович – директор КНП 

ВИСТУПИЛИ: Мешко Є. В., Біров Є.І.  

ВИРІШИЛИ: Погодити тарифи на платні медичні послуги Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені 

Андрія Новака» Закарпатської обласної ради. 

 

 

СЛУХАЛИ ІV. «Про Регіональну програму «Турбота» щодо посилення 

соціального захисту громадян на 2022 - 2024 роки». 

Інформував:  Мацола Віктор Васильович – директор 

департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації  

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити питання «Про Регіональну програму 

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

до порядку денного другого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради. 

 

 

СЛУХАЛИ V. Про лист КУ «Виноградівський дитячий будинок-інтернат» 

від 01.11.2021 №2098/01.1-11 щодо створення відділення денного догляду для 

дітей з інвалідністю та погодження його положення. 

Інформували: Чулей Юрій Степанович – директор КУ 

«Виноградівський дитячий будинок-

інтернат» 

Мацола Віктор Васильович – директор 

департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

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

https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1574.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1574.zip
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ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати погодити Положення про відділення денного 

догляду для дітей з інвалідністю без штатного розпису та фінансування та 

включити питання до порядку денного другого пленарного засідання четвертої 

сесії обласної ради. 

2. Рекомендувати провести виїзне засідання постійної комісії на базі КУ 

«Виноградівський дитячий будинок-інтернат» із представниками департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації, керівниками відповідних 

територіальних громад та керівниками Центрів первинної медико-санітарної 

допомоги відповідних територіальних громад. 

 

 

СЛУХАЛИ VІ. Про погодження уточнених фінансових планів комунальних 

некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я. 

Інформував: Пшеничний Анатолій Олександрович  – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

 

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

ВИРІШИЛИ: Погодити уточнені фінансові плани комунальних некомерційних 

підприємств галузі охорони здоров’я на 2021 рік. 

 

 

СЛУХАЛИ VІІ. Про лист директора КНП «Закарпатська обласна клінічна 

лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради від 27.10.2021 

№2068/01.1-20 щодо забезпечення лікарськими кадрама (офтальмологами). 

Інформував: Яцина Юрій Юрійович – директор КНП 

ВИСТУПИЛИ: Мешко Є. В., Біров Є.І. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ VІІІ. Про листи НСЗУ від 05.11.2021 №2129/01.1-20; від 

08.11.2021 №2139/01.1-20; від 08.11.2021 № 2140/01.1-20 щодо виконання умов 

закупівлі в частині забезпечення ЗІЗами Договорів укладених між НСЗУ та 

КНП Закарпатської обласної ради, а саме: Обласна інфекційна лікарня; 

Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний 

центр та Обласна дитяча лікарня. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 
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СЛУХАЛИ ІХ. РІЗНЕ. 

Про внесення змін до Статуту КНП «Закарпатський обласний дитячий 

санаторій «Малятко» Закарпатської обласної ради 

Інформувала: Мороз Галина Іванівна – директор  КНП 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити питання «Про внесення змін до Статуту 

КНП «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської 

обласної ради» до порядку денного другого пленарного засідання четвертої сесії 

обласної ради. 

 

Голова комісії                                                                          Ольга ОЛЕКСИК 

 

Секретар засідання                                                                Єлизавета БІРОВ 


