Протокол
засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці,
зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС
м. Ужгород
9 травня 2022 року

Час проведення: 14.00
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
Біров Єлизавета Іванівна – член комісії
Добромільський Петро Петрович
Запрошені:
Чубірко Володимир Володимирович – голова
обласної ради
Дем’янчук Василь Юрійович – заступник голови
обласної ради
Ливч Мирослава Михайлівна – керуючий
справами обласної ради
Гнатківський Володимир Володимирович –
начальник управління правового забезпечення
виконавчого апарату 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
Волошин Василь Іванович – директор КНП
«Обласний госпіталь ветеранів війни» ЗОР
Керівники відповідних структурних підрозділів
Закарпатської облдержадміністрації - обласної
військової адміністрації
Яцина Юрій Юрійович - директор КНП
«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені
Андрія Новака» Закарпатської обласної ради

Борзих Наталія Олександрівна - д.мед.н.,
провідний науковий співробітник відділу
реабілітації, ДУ “Інститут травматології та
ортопедії НАМН України” (м. Київ)
Голови обласних ветеранських організацій (за
списком, що додається)
Порядок денний:
І. 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».
ІІ. Про доповідну записку департаменту охорони здоров’я – Закарпатської
обласної військової адміністрації на виконання рекомендацій постійної
комісії від 21 квітня 2022 року щодо забезпечення належного
функціонування Комунального некомерційного підприємства «Обласний
госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради.
ІІІ. Про розгляд профільних питань, які виносяться на розгляд пленарного
засідання 6-ї сесії обласної ради VІІІ скликання.
ІV. РІЗНЕ.
Відкрила і вела засідання постійної комісії голова комісії Олексик Ольга
Томівна. Ольга Томівна привітала всіх присутніх на комісії та ознайомила членів
комісії із запрошеними на засідання. Оголосила порядок денний засідання і
внесла пропозицію перейти до розгляду питань. Внесену пропозицію підтримали
присутні члени постійної комісії одноголосно.
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 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., Яринич Ф. М., Біров Є. І.
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:
ЗАЯЦЬ Олені Миколаївні, матері загиблого мешканця Закарпатської
області – ЗАЯЦЯ Андрія Степановича;
ЛЕМАК Ганні Михайлівні, матері загиблого
Закарпатської області – ЛЕМАКА Миколи Миколайовича;

мешканця

СЕРГЕЄВІЙ Світлані Іванівні, дружині загиблого мешканця
Закарпатської області – СЕРГЕЄВА Олександра Анатолійовича;
СМОЖАНИК Оксані Дмитрівні, матері загиблого мешканця
Закарпатської області – СМОЖАНИКА Івана Івановича;
СНІЦАРЕНКО Наталії Володимирівні, матері загиблого мешканця
Закарпатської області – МИЙГЕША Валерія Івановича;
ПЕРЕЦЬ Надії Юріївні, матері загиблого мешканця Закарпатської
області – ГОРБЛЯНСЬКОГО Михайла Михайловича;
АНТОЛИК Ользі Вікторівні, дружині
Закарпатської області – АНТОЛИКА Івана Юрійовича;

загиблого

мешканця

РОМАНОВІЙ Людмилі Федорівні, дружині загиблого мешканця
Закарпатської області – РОМАНОВА Ярослава Віталійовича.

СЛУХАЛИ: Про доповідну записку департаменту охорони здоров’я –
Закарпатської обласної військової адміністрації на виконання
рекомендацій постійної комісії від 21 квітня 2022 року щодо забезпечення
належного функціонування Комунального некомерційного підприємства
«Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради.
Інформував: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович –
директор департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації
Пшеничний А. О. – наголосив, що відповідно до фінансового плану на ІІІ
квартал поточного року кошти в закладі є тільки на заробітну плату, а це не
припустимо! Звернув увагу присутніх на погану співпрацю керівника закладу із
Національною службою здоров’я України зокрема, внесення в електронну базу
необхідної інформації та заключення договорів. Особливу увагу
Пшеничний А. О. приділив кадровому питанню. Підкреслив, що штатний розпис
закладу необхідно детально проаналізувати і привести у відповідність до вимог
воєнного стану та потреби у профільних спеціалістах, які необхідні для
реабілітації наших військових.
Підсумовуючи свій виступ, Анатолій Олександрович наголосив на обов’язковій
перевірці закладу управлінням Західного офісу Держаудитслужби в
Закарпатській області та управлінням Держпраці у Закарпатській області.
ВИСТУПИЛИ: Гулянич І. М. – звернувся до директора департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації Пшеничного А. О. дати відповідь на запитання чи
відповідає Волошин В. І. займаній посаді?
Пшеничний А. О. – відповів - «НІ». Якщо в керівника не має плану розвитку
підприємства, не має коштів на заробітну плату, про що можна говорити.
Гулянич І. М. – вніс пропозицію відсторонити Волошина В. І. від займаної
посади, так як він не відповідає вимогам керівника закладу.
Біров Є.І. – зауважила, що заклад повинен працювати на реабілітацію
військових. Потрібно щоб в закладі працювали відповідні фахівці. Керівництво
закладу повинно тісно співпрацювати із НСЗУ.
Гулянич І. М. – звернувся до Біров Є. І., як до колишнього директора
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, дати відповідь на
запитання чи відповідає Волошин В. І. займаній посаді чи ні?
Біров Є.І. – відповіла - «НІ». На цій посаді повинен бути менеджер.
Яцина Ю. Ю. – наголосив, що в умовах сьогодення, в закладі має бути чітка
структура роботи із нашими військовими. Необхідно вести облік всіх ветеранів.
В закладі має бути первинна медична допомога. Крім того, мають бути
підключені всі медичні заклади до реабілітації наших захисників.

Яринич Ф. М. – зауважив, що потрібне комплексне рішення цього питання.
Дем’янчук В. Ю. – підкреслив, що для хорошої роботи закладу потрібен
ефективний керівник. Для вирішення питання необхідно приймати радикальне
рішення. Можливо, навіть, об’єднання з КНП «Закарпатська обласна клінічна
лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради.
В обговоренні питання активну участь взяли представники обласних
ветеранських організацій: Гудманян Г. А., Харченко В. В., Фущич Ю. І.,
Куцкір М. С.
Олексик О. Т. – підсумовуючи все сказане зауважила, що робота закладу
організовано не найкраще. На роботу закладу, а особливо його керівника, до
обласної ради з боку ветеранських громадських організацій постійно надходять
скарги. Не продумана організація реабілітації наших поранених хлопців, які
пересуваються по закладу на милицях. У закладі відсутні кваліфіковані медичні
працівники, які необхідні для реабілітації військовослужбовців зокрема,
реабілітологи, травматологи і ортопеди. Наголосила, про необхідність розуміння
того, що співпраця з лікарями багатопрофільної лікарні траматологами,
судинними хірургами та усіма іншими необхідними спеціалістами і об’єднання
зусиль фахівців навколо кожного окремо взятого пацієнта є запорукою
успішного лікувально-реабілітаційного процесу. Не слід забувати, що саме зараз,
на дану лікарню покладена нелегка і дуже відповідальна функція – повернути
наших воїнів до повноцінного життя.
Ольга Томівна, наголосила на обов’язковій перевірці закладу управлінням
Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області та управлінням
Держпраці у Закарпатській області. Внесла пропозицію заслухати на сесії
обласної ради звіт керівника закладу і прийняти відповідне рішення.
ВИРІШИЛИ: 1. Винести на розгляд пленарного засідання шостої сесії обласної
ради звіт директора комунального некомерційного підприємства «Обласний
госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради щодо діяльності
підприємства у період із 01 січня по 31 грудня 2021 року та першого кварталу
2022 року.
2. Враховуючи подання департаменту охорони здоров’я Закарпатської
обласної військової адміністрації рекомендувати обласній раді відмовити у
затвердженні звіту директора комунального некомерційного підприємства
«Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради та прийняти
відповідні рішення.
3. Доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати та подати
на наступну сесію проєкт рішення щодо створення Спостережної ради КНП
«Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради.
4. Доручити галузевому органу управління – департаменту охорони
здоровʼя облдержадміністрації:
–
створити робочу групу з фахівців відповідних структур та членів
профільної комісії обласної ради для розробки Стратегії розвитку госпіталю;

–
внести пропозиції обласній раді щодо шляхів подальшого його
ефективного функціонування, виведення закладу з кризи, у тому числі й
можливого об’єднання з КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені
Андрія Новака» Закарпатської обласної ради або шляхом реорганізації, як
окремого закладу з лікування та сучасної реабілітації для ветеранів та
військовослужбовців;
ініціювати проведення позапланової перевірки закладу управлінням
Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області та управлінням
Держпраці у Закарпатській області;
–
подати, у місячний термін, на розгляд профільної комісії обласної
ради узгоджені пропозиції із зазначених питань.
Рішення підтримане присутніми членами комісії одноголосно.

СЛУХАЛИ: Про розгляд профільних питань, які виносяться на розгляд
пленарного засідання 6-ї сесії обласної ради VІІІ скликання:
Про звіт директора Комунального некомерційного підприємства
«Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради
Інформував: ВОЛОШИН Василь Іванович – директор КНП
«Обласний госпіталь ветеранів війни» ЗОР
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити зазначене питання до порядку денного
6-ї сесії обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради.
Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства
шляхом приєднання (КНП «Обласний дитячий туберкульозний санаторій
«Човен» ЗОР до КНП «Обласна дитяча лікарня» ЗОР)
Інформував: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович –
директор департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ: Олексик О.Т., Мешко Є. В., Біров Є.І., Дем’янчук В. Ю.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити зазначене питання до порядку денного
6-ї сесії обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради.

- Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1656 «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників
закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області»

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити зазначене питання до порядку денного
6-ї сесії обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради.
ГЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0

- Про затвердження розпорядження обласної ради від 09.02.2022 № 6-рд
Інформував: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович –
начальник управління правового забезпечення
виконавчого апарату обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Мешко Є. В. – внесли пропозицію відхилити поданий
проект рішення.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити питання у порядок денний
пленарного засідання 6 сесії обласної ради, як невідкладне
ГЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 Біров Є.І., Добромільський П. П., Яринич Ф. М. ,
«ПРОТИ» - 1 Мешко Є. В., «УТРИМАВСЯ» - 1 Олексик О. Т.

-Про результати виконання Регіональної програми «Турбота» щодо
посилення соціального захисту громадян на 2019-2021 роки
Інформував: МАЦОЛА Віктор Васильович – директор
департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити зазначене питання до порядку денного
6-ї сесії обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради.
ГЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0

Про передачу об’єктів нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області розміщених в с. Вільшани
Хустського району
Інформував: ГІВЧАК Мирослав Петрович – в.о. начальника
Комунальної установи «Управління спільною
власністю територіальних громад» Закарпатської
обласної ради
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити зазначене питання до порядку денного
6-ї сесії обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради.

ПИТАННЯ, що стосуються ходу виконання регіональних програм (для
розгляду та внесення відповідних висновків профільними комісіями)– не
потребують рішення ради
Про хід виконання Програми діяльності державної установи
Закарпатський обласний контактний центр на 2020–2022 роки
Інформувала: ГАНИЧ Світлана Василівна – директор
державної установи Закарпатський обласний
контактний центр
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
Про хід виконання Регіональної програми забезпечення житлом ветеранів
війни в Афганістані та членів їх сімей за 2021 рік.
Інформував: МАЦОЛА Віктор Васильович – директор
департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.
СЛУХАЛИ: РІЗНЕ
ВИСТУПИЛИ: Дем’янчук В. Ю. – запропонував внести 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 спрощення подання документів для оформлення депутатами одноразової
матеріальної допомоги важкохворим громадянам.
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення
Закарпатської облдержадміністрації – обласної військової адміністрації внести
доповнення в Додаток 3 до Програми «Турбота» (ПОРЯДОК надання
матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального
забезпечення потребують соціальної підтримки): у п. 5.1, підпункт 4 слова
«консультативний висновок обласного спеціаліста відповідного профілю»
замінити на слова: «консультативний висновок профільного спеціаліста закладу
охорони здоров’я відповідно до діагнозу», далі - за текстом.
2. Подати відповідний проєкт рішення із зазначеного питання на розгляд
президії та пленарного засідання шостої сесії обласної ради, як невідкладне.
Голова комісії

Ольга ОЛЕКСИК

Секретар комісії

Євген МЕШКО

