
Протокол    

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

зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС 

 

 м. Ужгород 

10 червня 2022 року   

Час проведення: 11.00 

Місце проведення: V поверх, депутатський зал    

  

 Склад комісії: 5 деп. 

 

Олексик Ольга Томівна – голова комісії 

 

Члени комісії: 

Біров Єлизавета Іванівна   

Добромільський Петро Петрович 

Мешко Євген Васильович  

Яринич Федір Михайлович  

 

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 (із зазначених питань порядку 

денного) 

  

Порядок денний: 

І. Про обрання заступника голови постійної комісії. 

ІІ. Про обрання секретаря постійної комісії. 



ІІІ. 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» 

 

ІV. Про 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» (зі змінами від 28 лютого 2022 року) (в частині 

можливості отримання одноразової матеріальної допомоги рідними сестрою чи 

братом загиблого мешканця Закарпатської області – учасника військових дій)  

 

V. Про план розвитку і перспективи функціонування Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний госпіталь ветеранів війни» 

Закарпатської обласної ради та забезпечення надання поліпшеної 

реабілітаційної допомоги пораненим і травмованим учасникам військових 

дій в період запровадження воєнного стану в Україні   

 

VІ. Про перерозподіл коштів виділених на Обласну програму забезпечення 

жителів області, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, в 

межах заходів Програми, з метою безперервного забезпечення дорослих 

пацієнтів з акромегалією життєво необхідними ліками 

VІІ. Про звіт, план розвитку та перспективи функціонування КНП 

«Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської 

обласної ради 

 

Про розгляд листів, які надійшли до постійної комісії: 

- лист КНП «Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» 

Закарпатської обласної ради щодо перерозподілу коштів, які були 

направлені на утримання інформаційно-аналітичного центру медичної 

статистики та міжрегіонального тренінгового центру з медичною 

бібліотекою з бюджету КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня                    

ім.А.Новака» ЗОР до бюджету КНП «Закарпатський обласний центр 

громадського здоров’я» ЗОР 

 

- лист Закарпатської обласної військової адміністрації від 17.05.2022 

№830/01.1-20 про розгляд звернення КНП «Закарпатський обласний центр 

громадського здоров’я» ЗОР щодо недостатнього фінансування закладу з 

місцевого бюджету 

 

VІІІ. Про погодження фінансових планів Комунальних некомерційних 

підприємств охорони здоров’я Закарпатської обласної ради на 2021 рік. 



ІХ. Про погодження фінансових планів Комунальних некомерційних 

підприємств охорони здоров’я Закарпатської обласної ради на 2022 рік. 

 

Х. РІЗНЕ. 

 

 

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. 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання заступника голови постійної комісії. 

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

постійної комісії Яринича Ф. М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 4  «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» - 4  «УТРИМАВСЯ» - 1 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем постійної комісії Мешко Євгена 

Васильовича. 

 

 

СЛУХАЛИ: 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 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 військових дій в період запровадження 

воєнного стану в Україні, зокрема: 

 

- БЕНДЗЯК Вікторії Андріївні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – БЕНДЗЯКА Руслана Васильовича; 
 

- БІДЗІЛІ Світлані Рудольфівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – БІДЗІЛІ Віктора Івановича; 
 

- КОЗУРАК Олені Юріївні, матері загиблого мешканця Закарпатської 

області – КОЗУРАКА Василя Васильовича; 
 

- ЛЮТАШИНІЙ Людмилі Володимирівні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – ЛЮТАШИНА Андрія Олександровича; 
 

- МОРОЧИЛО Марії Миколаївні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – МОРОЧИЛА Івана Юрійовича; 
 

- ПОПОВИЧ Наталії Анатоліївні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ПОПОВИЧА Павла Павловича; 
 

- ФЕДОРКО Світлані Михайлівні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – ФЕДОРКА Олександра Федоровича; 
 

- ЦИЦИКА Тетяні Юріївні, цивільній дружині (на сина) загиблого 

мешканця Закарпатської області – ЩОБАКА Юрія Васильовича; 
 

- ШАЙНО Мар’яні Юріївні, колишній дружині (на сина) загиблого 

мешканця Закарпатської області – ШАЙНА Володимира Васильовича; 
 

- ШМІЛО Миколі Івановичу, батькові загиблого мешканця 

Закарпатської області – ШМІЛО Андрія Миколайовича. 
 



СЛУХАЛИ: Про 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» (зі змінами від 28 лютого 

2022 року) (в частині можливості отримання одноразової матеріальної допомоги 

рідними сестрою чи братом загиблого мешканця Закарпатської області – 

учасника військових дій)  

Інформуювали: ОЛЕКСИК Ольга Томівна – голова комісії 

МАЦОЛА Віктор Васильович – директор 

департаменту соціального захисту населення 

Закарпатської облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації  

ВИСТУПИЛИ: Дем’янчук В. Ю., Кашлюк В. О. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення 

Закарпатської облдержадміністрації – обласної військової адміністрації внести 

зміни до Регіональної програми «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, вразі відсутності найближчих 

родичів - жінки, дітей чи батьків, за рекомендацією комісії відповідної 

територіальної громади. 

            

2. Подати відповідний проєкт рішення із зазначеного питання на розгляд 

обласної ради.                                   

 

 

СЛУХАЛИ: Про план розвитку і перспективи функціонування 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь 

ветеранів війни» Закарпатської обласної ради та забезпечення надання 

поліпшеної реабілітаційної допомоги пораненим і травмованим учасникам 

військових дій в період запровадження воєнного стану в Україні   

 

Інформувала: 

 

ФУЩИЧ Вікторія Юріївна – в. о. директор 

КНП 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати в. о. директора Комунального некомерційного 

підприємства розробити і подати в обласну раду   в термін до 15 червня 2022 

року: 

- заходи щодо перспектив функціонування закладу надання поліпшеної 

реабілітаційної допомоги пораненим і травмованим учасникам військових дій; 

- штатний розпис госпіталю, приведений у відповідність до вимог сьогодення. 

 



 СЛУХАЛИ: Про перерозподіл коштів виділених на Обласну програму 

забезпечення жителів області, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, в межах заходів Програми, з метою безперервного 

забезпечення дорослих пацієнтів з акромегалією життєво необхідними 

ліками 

Інформувала: ОЛЕКСИК Ольга Томівна – провідний               

лікар-ендокринолог вищої категорії, 

кандидат медичних наук, доцента ДНВЗ 

«Ужгородський національний університет», 

кафедра госпітальної терапії, голови 

постійної комісії голова комісії 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту охорони здоровʼя Закарпатської 

облдержадміністрації - обласної військової адміністрації, з метою безперервного 

забезпечення дорослих пацієнтів з акромегалією життєво необхідними ліками, 

провести відповідний перерозподіл коштів виділених на Обласну програму 

забезпечення жителів області, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, в межах заходів Програми.  

 

 

СЛУХАЛИ: Про звіт, план розвитку та перспективи функціонування КНП 

«Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської 

обласної ради 

 

Інформувала: БІЛАК – ЛУК’ЯНЧУК Вікторія 

Йосипівна  – директор КНП 

 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати директору Комунального некомерційного 

підприємства «Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» 

Закарпатської обласної ради спільно з департаментом охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - обласної військової адміністрації 

розробити і подати в обласну раду перелік послуг, які можуть виконуватись 

Центром для обласних Комунальних некомерційних підприємств на підставі  

електронних направлень. 

       

2.Подати зазначений  перелік до обласної ради в термін до 15 червня 2022 року 

 

 

Про розгляд листів, які надійшли до постійної комісії: 

- лист Закарпатської обласної військової адміністрації від 17.05.2022 

№830/01.1-20 про розгляд звернення КНП «Закарпатський обласний центр 



громадського здоров’я» ЗОР щодо недостатнього фінансування закладу з 

місцевого бюджету 

Інформують: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович 

– директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - 

обласної військової адміністрації  

 

БІЛАК – ЛУК’ЯНЧУК Вікторія 

Йосипівна  – директор КНП 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

- лист КНП «Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» 

Закарпатської обласної ради щодо перерозподілу коштів, які були 

направлені на утримання інформаційно-аналітичного центру медичної 

статистики та міжрегіонального тренінгового центру з медичною 

бібліотекою з бюджету КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня                    

ім.А.Новака» ЗОР до бюджету КНП «Закарпатський обласний центр 

громадського здоров’я» ЗОР 

 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту охорони здоровʼя Закарпатської 

облдержадміністрації - обласної військової адміністрації перерозподілити 

кошти, які були направлені на утримання інформаційно-аналітичного центру 

медичної статистики та міжрегіонального тренінгового центру з медичною 

бібліотекою з бюджету КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня 

ім.А.Новака» ЗОР до бюджету КНП «Закарпатський обласний центр 

громадського здоров’я» ЗОР 

 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження фінансових планів Комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я Закарпатської обласної ради 

на 2021 рік. 

Інформує: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації  

 

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



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити подані фінансові плани Комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я Закарпатської обласної ради на 

2021 рік. 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження фінансових планів Комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я Закарпатської обласної ради 

на 2022 рік. 

Інформуював: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації  

Пшеничний А. О. – коротко охарактеризував кожний окремо взятий фінансовий 

план Комунального некомерційного підприємства. Зупинився на проблемних 

питаннях діяльності та недоліках роботи окремих КНП, назвав найкращі 

підприємства, досвіт роботи яких необхідно вивчати і запроваджувати іншим. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Дем’янчук В. Ю., Мешко Є. В., Яринич Ф. М. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати погодити фінансові плани Комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я Закарпатської обласної ради на 

2022 рік, таким закладам: 

- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатська обласна 

клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради; 

- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський 

протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради; 

- Комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча лікарня» 

Закарпатської обласної ради; 

    -  Комунальне некомерційне підприємство «Обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги м.Берегова» Закарпатської обласної ради; 

- Комунальне некомерційне підприємство «Обласний заклад з 

надання психіатричної допомоги с.Вільшани» Закарпатської обласної ради; 

- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний 

медичний центр психічного здоров'я та медицини залежностей» Закарпатської 

обласної ради; 

- Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний центр 

нейрохірургії та неврології»  Закарпатської обласної ради; 

 

- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний 

дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської обласної ради; 

- Комунальне некомерційне підприємство «Обласний Будинок 

дитини» Закарпатської обласної ради; 

- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський 

територіальний центр екстреної медичної допомоги» Закарпатської обласної 

ради; 



- Комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний 

клінічний шкірно-венерологічний центр»  Закарпатської обласної ради; 

- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний 

центр громадського здоров’я» Закарпатської обласної ради (зі змінами). 

 

2. Рекомендувати, з метою додаткового вивчення, перенести на 

наступне засідання постійної комісії розгляд фінансових планів Комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я Закарпатської обласної ради на 

2022 рік, а саме: 

- 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; 

- Комунального некомерційного підприємства «Солотвинська обласна 

алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради; 

- Комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна 

інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради; 

- Комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь 

ветеранів війни» Закарпатської обласної ради; 

- Комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий 

туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради; 

- Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна 

клінічна стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради 

 

3. Рекомендувати управлінню правового забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради проаналізувати зміни законодавства і привести у 

відповідність контракти керівників Комунальних некомерційних підприємств в 

частині нарахування заробітної плати та преміювання головних лікарів. 

 

4. Рекомендувати керівникам Комунальних некомерційних 

підприємств охорони здоров’я Закарпатської обласної ради ініціювати 

приведення Колективних договорів до вимог чинного законодавства. 

 

5. Рекомендувати провести засідання постійної комісії обласної ради за 

участі керівників Комунальних некомерційних підприємств Закарпатської 

обласної ради з метою обговорення нагальних питань та переліку послуг, які 

може надавати Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський 

обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської обласної ради  обласним 

Комунальним некомерційним підприємствам на підставі  електронних 

направлень. 

 

 

СЛУХАЛИ: РІЗНЕ. 

 



Про виділення додаткових коштів на Регіональну програму «Турбота» щодо 

посилення соціального захисту громадян на 2022-2024 роки» 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати передбачити в обласному бюджеті кошти на 

Регіональну програму «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян 

на 2022-2024 роки» в частині надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям 

загиблих мешканців Закарпатської області – учасників військових дій та надання 

одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадян області. 

 

Голова комісії                                                                   Ольга ОЛЕКСИК 

 

 

Секретар комісії                                                               Євген МЕШКО    

 


