
Протокол    

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

зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС 

 

 м. Ужгород 

1 липня 2022 року   

Час проведення: 10.00 

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 

Добромільський Петро Петрович– член комісії 

 

Відсутні: 

Біров Єлизавета Іванівна 

 

Запрошені: 

Дем’янчук Василь Юрійович – заступник голови 

обласної ради 

Ливч Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради 

Пшеничний Анатолій Олександрович  – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації  

Мацола Віктор Васильович – директор 

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 

Керівники Комунальних некомерційних 

підприємств  охорони здоров’я Закарпатської 

обласної ради   

  

Порядок денний: 

І. Про надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих 

мешканців Закарпатської області – учасників військових дій в період 

запровадження воєнного стану в Україні  відповідно до рішення обласної 

ради від 28 лютого 2022 року №564 «Про внесення змін і доповнень до 

Регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту 

громадян на 2022 - 2024 роки» 



ІІ. Про виконання рекомендацій постійної комісії від 10 червня 2022 року 

щодо внесення змін до рішення обласної ради від 2 грудня 2021 року №464 

«Про Регіональну програму «Турбота» щодо посилення соціального захисту 

громадян на 2022- 2024 роки» (в частині можливості отримання одноразової 

матеріальної допомоги рідними сестрою чи братом загиблого мешканця 

Закарпатської області – учасника військових дій) 

 

ІІІ. Про фінансові плани комунальних некомерційних підприємств охорони 

здоров’я Закарпатської обласної ради на 2022 рік. 

 

ІV. Про уточнений проект штатного розпису Комунального некомерційного 

підприємства «Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської 

обласної ради, про заходи щодо перспектив функціонування закладу з 

надання поліпшеної реабілітаційної допомоги пораненим і травмованим 

учасникам військових дій.  

 

V. Про  інформацію Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської 

обласної ради щодо можливості виконання переліку лабораторних 

досліджень для закладів охорони здоров’я області за наявності направлення 

в рамках реалізації Програми медичних гарантій. 

 

VІ. Про погодження тарифів на платні медичні послуги Комунальних 

некомерційних підприємств. 

 

VІІ. Про виконання рекомендацій постійної комісії: 

 

- від 9 лютого 2022 року щодо організації відділення для примусового 

лікування психічно хворих громадян на базі Комунального некомерційного 

підприємства «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги                            

с. Вільшани» Закарпатської обласної ради; 

 

 - від 12 квітня 2022 року щодо удосконалення роботи комунальних 

некомерційних підприємств Закарпатської обласної ради у сфері охорони 

здоровʼя: Комунальних некомерційних підприємств Закарпатської обласної 

ради: «Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» та 

«Закарпатська обласна алергологічна лікарня». 

 

VІІІ.  Про розгляд листів, які надійшли до постійної комісії. 

 

Відкрила і провела засідання голова постійної комісії Олексик Ольга 

Томівна.  Головуюча привітала всіх запрошених та присутніх на засіданні 

комісії, ознайомила  з порядком денним засідання і внесла пропозицію перейти 

до розгляду питань. 

 



CЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям 

загиблих мешканців Закарпатської області – учасників військових дій в 

період запровадження воєнного стану в Україні  відповідно до рішення 

обласної ради від 28 лютого 2022 року №564 «Про внесення змін і доповнень 

до Регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту 

громадян на 2022 - 2024 роки» 

Інформувала: Олексик Ольга Томівна –  голова постійної комісії 

Ольга Томівна, поіменно назвала імена загиблих Героїв, які загинули віддавши 

найдорожче – своє життя, захищаючи нашу Батьківщину та членів їх сімей кому 

надано матеріальну допомогу.  

Внесла пропозицію вшанувати пам'ять загиблих Героїв хвилиною мовчання…. 

ВИСТУПИЛИ: Мешко Є. В., Добромільський П. П., Яринич Ф. М. 

ВИРІШИЛИ: 1. 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 військових дій в період запровадження 

воєнного стану в Україні, зокрема: 

 

- МОРОЧИЛО Марії Юріївні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – МОРОЧИЛА Андрія Юрійовича; 
 

- КРУЧАНИЦІ Діані Вікторівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – КРУЧАНИЦІ Юрія Михайловича; 
 

- ПОПОВИЧ Оксані Юріївні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ПОПОВИЧА Едуарда Івановича; 
 

- ДИЧУК Діані Георгіївні, дружині загиблого мешканця Закарпатської 

області – ДИЧУКА Назара Ігоровича; 
 

- УСЛЕБЕР Марії Василівні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – УСЛЕБЕРА Олександра Йосиповича; 
 
- МИНЬО Ганні Василівні, матері загиблого мешканця Закарпатської 

області – МУРІНА Михайла Юрійовича; 
 
- ЖУК Олені Олексіївні, дружині загиблого мешканця Закарпатської 

області – ЖУКА Романа Степановича; 
 
- КУКЛИШИНІЙ Марії Михайлівні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – КУКЛИШИНА Євгенія Васильовича; 
 



- МІЦЕЛЬ Наталії Миколаївні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – ДУБОВОГО Максима Васильовича; 
 

- РУБЕЦЬ Мирославі Тимофіївні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – РУБЦЯ Володимира Володимировича; 
 
- РІШКО Ганні Василівні, матері загиблого мешканця Закарпатської 

області – СЕНЕВИЧА Олександра Володимировича; 
 

2. Враховуючи впровадження воєнного стану, рекомендувати 

департаменту соціального захисту населення Закарпатської 

облдержадміністрації - обласної військової адміністрації виплатити одноразову 

матеріальну допомогу рівними частками членам сімей загиблих мешканців 

Закарпатської області – учасників військових дій в період запровадження 

воєнного стану в Україні, зокрема: 

 

- ШОРІНІЙ Наталії Петрівні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – ШОРІНА Артема Васильовича в сумі – 50 000 грн; 
 

- ШОРІНІЙ Марії Сергіївні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ШОРІНА Артема Васильовича в сумі – 50 000 грн; 
 

 

- ПЕКАР Любов Андріївні, матері загиблого мешканця Закарпатської 

області – ПЕКАРЯ Василя Миколайовича в сумі – 50 000 грн; 
 

- КЛАПКІВ Інні Ярославівні, колишній дружині (на сина) загиблого 

мешканця Закарпатської області – ПЕКАРЯ Василя Миколайовича в сумі – 

50 000 грн. 
 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання рекомендацій постійної комісії від 10 червня 

2022 року щодо внесення змін до рішення обласної ради від 2 грудня 2021 

року №464 «Про Регіональну програму «Турбота» щодо посилення 

соціального захисту громадян на 2022- 2024 роки» (в частині можливості 

отримання одноразової матеріальної допомоги рідними сестрою чи братом 

загиблого мешканця Закарпатської області – учасника військових дій) 

Інформував: МАЦОЛА Віктор Васильович – директор 

департаменту соціального захисту населення 

Закарпатської облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації  

 



Віктор Васильович поінформував присутніх, що рекомендації комісії 

розглянуті департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації. 

За результатами розгляду вжито відповідні заходи. З метою вирішення 

порушеного питання головою Закарпатської обласної державної адміністрації – 

начальником обласної військової адміністрації прийняте розпорядження від 

27.06.2022 року № 291 «Про внесення змін до  Регіональної програми «Турбота» 

щодо посилення соціального захисту громадян на 2022- 2024 роки» (додається).  

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

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження фінансових планів Комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я Закарпатської обласної ради 

на 2022 рік. 

Головуюча Олексик О. Т. запросила почергово до виступу присутніх 

директорів КНП, зокрема:  

 

- Комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний 

фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської 

обласної ради 

Інформував: Скрип Василь Васильович – директор 

КНП 

Василь Васильович коротко поінформував присутніх по основних фінансових 

показниках підприємства, джерелах фінансування закладу. Прозвітував про 

вжиті заходи, які направлені на ефективне функціонування підприємства в 

умовах сьогодення зокрема, скорочення штатного розпису за рахунок керівного 

складу, ліквідацію сателітних відділень, тощо. Наголосив на основних  проблема, 

яка є великим тягарем для закладу зокрема, виплата пільгових пенсій, податок за 

землю і співфінансування по пілотному проєкту.  

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

Добромільський П. П. – підкреслили, що у зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України першочергово вирішуються питання щодо 

спрямування коштів на матеріально-технічне забезпечення  територіальної 

оборони, військових частин та виконання інших заходів правового режиму 

воєнного стану. Однак, порушені питання будуть на контролі у постійної комісії 

і члени комісії будуть сприяти їх вирішенню за рахунок гуманітарної допомоги 

чи додаткового забезпечення.  

ВИРІШИЛИ: Погодити фінансовий план на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний 

лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради. 

 

 



- Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський 

обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної 

ради 

Інформував: Соскида Роман-Остап Ілліч – директор 

КНП 

Роман-Остап Ілліч зупинився на основних проблемах, які наразі потребують 

вирішення, а саме – закупівля медичної апаратури зокрема, біохімічного 

аналізатора. Без цього апарату заклад не зможе законтрактуватись на наступний 

рік. Ще одна проблема – це вихід комунікацій із строю та необхідність заміни 

котельні. 

ВИСТУПИЛИ:  Добромільський П. П. – попросив надати до 

облдержадміністрації технічні характеристики необхідного обладнання для 

вирішення питання через фонди, які надають гуманітарну допомогу області.   

ВИРІШИЛИ: Погодити уточнений фінансовий план на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатський обласний клінічний центр 

кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради 

 

 

- Комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна 

інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради 

 

Інформував: Поляк Михайло Амброзійович –  

директор КНП 

Михайло Амброзійович – поінформував присутніх щодо проблемних питань, які 

наразі є у заклада зокрема, потрібна апаратура для бак лабораторії. Є проблема 

із зберіганням імунобіологічних препаратів. Також є проблема із виплатами 

пільгових пенсій. 

ВИСТУПИЛИ: Пшеничний А. О. – звернув увагу присутніх, що 

департаментом охорони здоровʼя Закарпатської облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації будуть вноситись зміни до Програми протиепідемічних 

заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області в частині збільшення 

фінансування. 

  

ВИРІШИЛИ: Погодити уточнений фінансовий план на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Обласна клінічна інфекційна лікарня» 

Закарпатської обласної ради 

 

 

 

- Комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь 

ветеранів війни» Закарпатської обласної ради 

 

Інформував: 

 

Мазуренко Євген Васильович  – зав. 

організаційно методичним відділом 

 

 



ВИРІШИЛИ: Погодити уточнений фінансовий план на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний госпіталь ветеранів війни» 

Закарпатської обласної ради 

 

 

- Комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий 

туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Погодити фінансовий план на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний дитячий туберкульозний санаторій 

«Човен» Закарпатської обласної ради. 

 

 

- Комунального некомерційного підприємства «Солотвинська обласна 

алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради 

 

Інформувала: Полажинець Еріка Борисівна – в. о. 

директор КНП 

 

- Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна 

клінічна стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради 

 

Інформував: Лесів Ростислав Андрійович –  

директор КНП 

 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Комунальному некомерційному підприємству 

«Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради та 

Комунальному некомерційному підприємству «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради подати до обласної 

ради в найкоротший термін: 

-  уточнені фінансові плани КНП на 2022 рік;  

- Плани розвитку закладів, орієнтовані на пошук додаткових 

фінансових вливань та щодо оптимізації штатного розпису й ефективного 

використання майна;  

- переліки платних послуг, які додатково можуть надаватись 

громадянам. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати: 

-  погодити фінансовий план на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний 

лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради; 

- погодити уточнений фінансовий план на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатський обласний клінічний центр 

кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради; 



- погодити уточнений фінансовий план на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Обласна клінічна інфекційна лікарня» 

Закарпатської обласної ради; 

- погодити уточнений фінансовий план на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний госпіталь ветеранів війни» 

Закарпатської обласної ради; 

- погодити фінансовий план на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний дитячий туберкульозний санаторій 

«Човен» Закарпатської обласної ради. 

 

2. Рекомендувати Комунальному некомерційному підприємству 

«Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради та 

Комунальному некомерційному підприємству «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради подати до обласної 

ради в найкоротший термін: 

-  уточнені фінансові плани КНП на 2022 рік;  

- Плани розвитку закладів, орієнтовані на пошук додаткових 

фінансових вливань та щодо оптимізації штатного розпису й ефективного 

використання майна;  

- переліки платних послуг, які додатково можуть надаватись 

громадянам. 

 

3. Рекомендувати голові обласної ради звернутися до Ужгородської 

міської ради щодо надання пільг зі сплати земельного податку на 2023 рік для 

усіх комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоровʼя (з 

метою ефективного їх функціонування), розміщених на території міської 

громади, засновниками яких є обласна рада. 

 

СЛУХАЛИ: Про уточнений проект штатного розпису Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний госпіталь ветеранів війни» 

Закарпатської обласної ради, про заходи щодо перспектив функціонування 

закладу з надання поліпшеної реабілітаційної допомоги пораненим і 

травмованим учасникам військових дій  

 

Інформував: Мазуренко Євген Васильович  – зав. 

організаційно методичним відділом 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: Про  інформацію Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської 

обласної ради щодо можливості виконання переліку лабораторних 

досліджень для закладів охорони здоров’я області за наявності направлення 

в рамках реалізації Програми медичних гарантій. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 



 

СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на платні медичні послуги 

Комунальних некомерційних підприємств: 

 

- Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський обласний 

центр громадського здоров’я» Закарпатської обласної ради 

 

- Комунального некомерційного підприємства  «Закарпатський обласний 

дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської обласної ради  

 

ВИРІШИЛИ: 1. Погодити тарифи Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської обласної 

ради на платні медичні послуги. 

 

2. Погодити тарифи Комунального некомерційного підприємства  

«Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської обласної 

ради  на платні медичні послуги. 

 

 

VІІ. Про виконання рекомендацій постійної комісії: 

- від 9 лютого 2022 року щодо організації відділення для примусового 

лікування психічно хворих громадян на базі Комунального некомерційного 

підприємства «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги                            

с. Вільшани» Закарпатської обласної ради 

Інформував: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації  

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати запросити на наступне засідання постійної комісії 

керівника Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з 

надання психіатричної допомоги с. Вільшани» Закарпатської обласної ради. 

 

- від 12 квітня 2022 року щодо удосконалення роботи комунальних 

некомерційних підприємств Закарпатської обласної ради у сфері охорони 

здоровʼя: Комунальних некомерційних підприємств Закарпатської обласної 

ради: «Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» та 

«Закарпатська обласна алергологічна лікарня». 

 

Інформував: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович – 

директор департаменту охорони здоровʼя 
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Закарпатської облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації  

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати заслухати звіти керівників зазначених закладів на 

наступному засіданні постійної комісії. 

 

СЛУХАЛИ:  Про розгляд листів, які надійшли до постійної комісії: 

- лист департаменту охорони здоровʼя Закарпатської 

облдержадміністрації - обласної військової адміністрації від 16.05.2022 

№481/01.1-28 (2) про розгляд звернення КНП «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» ЗОР щодо заборгованості по виплаті заробітної 

плати працівникам закладу станом на 01.04.2022 року та відповідь управління 

Держпраці у Закарпатській області щодо зазначеного питання 

 

- лист департаменту фінансів Закарпатської облдержадміністрації - 

обласної військової адміністрації від 17.02.2022 №317/01.1-17 щодо окремих 

закладів охорони здоров’я.   

 

- лист КНП «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» 

Закарпатської обласної ради від 01.02.2022 №164/01.1-18 щодо надання дозволу 

на реалізацію пілотного проєкту «Санаторна дошкільна група» із залученням 

близько 20 дітей (комбінована група) Оноківської територіальної громади віком 

від 3-х до 6-ти років; 

 

- відповідь  департаменту соціального захисту населення 

Закарпатської  облдержадміністрації - обласної військової адміністрації від 

13.04.2022 №2527/01.1-11 на лист-прохання ГО «Волонтери Закарпаття» Власти 

Рейпаші щодо питань, які стосуються ефективного функціонування обласних 

закладів освіти, медицини, установ соціального захисту, військових медичних 

установ. 

 

Олексик О. Т. - запропонувала перенести розгляд листів, що надійшли до комісії 

на наступне засідання. 

 

Присутні члени комісії підтримали внесену пропозицію  одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд листів, що надійшли до комісії на наступне 

засідання. 

 

Голова комісії                                                                   Ольга ОЛЕКСИК 

 

 

Секретар комісії                                                               Євген МЕШКО    
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