
Протокол    

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

зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС 

 

 м. Ужгород 

25 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 

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 розгляд профільних питань, які виносяться на розгляд пленарного 

засідання  7-ї сесії обласної ради VІІІ скликання. 

 

ІІІ. Про розгляд питань, які виносяться на розгляд пленарного засідання           

7-ї сесії обласної ради VІІІ скликання. 

 

ІV. Про лист КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни» ЗОР від 19.07.2022 

№1198/01.1-32 щодо встановлення системи супутникового зв’язку «Starlink» 

у закладі для забезпечення безперебійного доступу для мережі інтернет. 

 

V. Про уточнені фінансові плани комунальних некомерційних підприємств 

охорони здоров’я Закарпатської обласної ради на 2022 рік. 

 

VІ.  Про погодження тарифів на платні медичні послуги Комунальних 

некомерційних підприємств. 

 

VІІ. Про План розвитку Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» 

Закарпатської обласної ради. 

 

VІІІ. 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. 

ХІ. Про лист департаменту охорони здоров’я Закарпатської 

облдержадміністрації - обласної військової адміністрації щодо створення 

пансіонату медико-психологічної допомоги літнім людям, зокрема на базі 

КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с. Вільшани» 

Закарпатської обласної ради. 

Х. Про продовження дії контракту (Веклинцем Юрієм Васильовичем – 

головним лікарем Обласного центру медико-соціальної експертизи). 

ХІ. Про призначення в. о. директора Комунального некомерційного 

підприємства «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради 

Шніцера Романа Івановича. 

ХІІ. 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. 



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., 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: 

 

- ВАСИЛЬЧУК Ганні Василівні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – ВАСИЛЬЧУКА Івана Антоновича; 
 

- КОСТРАБІ Ерні Василівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – КОСТРАБИ Василя Дмитровича; 
 
- БАЛОГ Карелу Іжаковичу, батькові загиблого мешканця 

Закарпатської області – ЛІХТЕНШТАЙНА Карла Карловича; 
 

- МАТІКО Аллі Юріївні, матері загиблого мешканця Закарпатської 

області – МАТІКО Андрія Івановича; 
 

- ШОКУР Тетяні Василівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – МАТЕЛЕГИ Валерія Івановича; 
 

- СЄРОУСОВІЙ Людмилі Олександрівні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – СЄРОУСОВА Олександра Вадимовича; 
 

- ШАЛЕНИК Олені Юріївні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ШАЛЕНИКА Дмитра Дмитровича; 
 

- ШТИМІ Катерині Олександрівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ШТИМИ Віталія Васильовича; 



- ПАЛЬОВЧИК Яні Янівні, колишній дружині для доньки загиблого 

мешканця Закарпатської області – ГОТРИ Сергія Йосиповича; 
 

- ЛОЗИНСЬКОМУ Віктору Станіславовичу, батькові загиблого 

мешканця Закарпатської області – Лозинського Дмитра Вікторовича; 
 
- РЕШЕТАР Олені Василівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – РЕШЕТАРЯ Івана Івановича; 
 
- ЦЕНДРІ Людмилі Семенівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ЦЕНДРИ Романа Івановича; 
 

- ГОЛОВКО Ользі Миколаївні, опікуну неповнолітніх дітей загиблого 

мешканця Закарпатської області – ЧАВАРГИ Миколи Миколайовича; 
 

- БАБУРНИЧУ Юрію Юрійовичу, батькові загиблого мешканця 

Закарпатської області – БАБУРНИЧА Юрія Юрійовича; 
 

- ГЕРИЧ Вікторії Степанівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ГЕРИЧА Василя Івановича; 
 

- ГОДВАНУ Михайлу Миколайовичу, батькові загиблого мешканця 

Закарпатської області – ГОДВАНА Михайла Михайловича; 
 

- ДІВИНЕЦЬ Ользі Юріївні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області –  ДІВИНЕЦЬ Івана Олексійовича; 
 
- КОФЕЛЬ Оксані Василівні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – КОФЕЛЯ Дениса Анатолійовича; 
 

- МЕНДЖУР Людмилі Василівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – МЕНДЖУРА Ярослава Михайловича; 
 

- ОГІЄНКО Ірині Ростиславівні, донці загиблого мешканця 

Закарпатської області – ОГІЄНКО Юлії Ігорівни ; 
 
- ПАПП Інні Ігорівні, дружині загиблого мешканця Закарпатської 

області – ПАПП Олександра Васильовича; 
 
- ЦЬОКА Ніні Іванівні, дружині загиблого мешканця Закарпатської 

області – ЦЬОКИ Юрія Юрійовича; 
 
- ЩАДЕЙ Віті Миколаївні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ЩАДЕЙ Віталія Івановича. 
 



СЛУХАЛИ: Про розгляд профільних питань, які виносяться на розгляд 

пленарного засідання  7-ї сесії обласної ради VІІІ скликання: 

 

- Про призначення директора Комунального закладу фахової 

передвищої освіти «Берегівський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради (ГААЛ Мар’яну Юріївну) 

 

Інформувала: ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити питання у порядок денний пленарного 

засідання  7-ї сесії обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання 

обласної ради. 

 

- Про призначення директора Комунального закладу фахової 

передвищої освіти «Міжгірський медичний фаховий коледж» Закарпатської 

обласної ради (МОГОРИТУ Віктора Михайловича) 

 

Інформувала: ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити питання у порядок денний пленарного 

засідання  7-ї сесії обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання 

обласної ради. 

 

- Про призначення директора Комунального закладу фахової 

передвищої освіти «Хустський базовий медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради (БАБИЧА Віктора Васильовича). 

 

Інформувала: ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити питання у порядок денний пленарного 

засідання  7-ї сесії обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання 

обласної ради. 

 

 

ІІІ. Про розгляд питань, які виносяться на розгляд пленарного засідання           

7-ї сесії обласної ради VІІІ скликання (перелік додається). 

 

Серед них питання, які стосуються ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ, зокрема:  

- Про внесення змін до рішення обласної ради   

від 15.11.2021 № 423 «Про безоплатну передачу майна (кисневих 



концентраторів) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області». 

Інформував: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович – 

директор департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити питання у порядок денний пленарного 

засідання  7-ї сесії обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання 

обласної ради. 

 

- Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області 

окремого індивідуально визначеного майна (9 станцій супутникового зв’язку 

«Starlink» для закладів охорони здоров’я ЗОР) 

 

Інформував: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович – 

директор департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Дем’янчук В. Ю. – зауважили, що є лист КНП 

«Обласний госпіталь ветеранів війни» ЗОР від 19.07.2022 №1198/01.1-32 щодо 

встановлення системи супутникового зв’язку «Starlink» у закладі для 

забезпечення безперебійного доступу для мережі інтернет. Звернули увагу 

присутніх, що в даному закладі проходять реабілітацію наші воїни-захисники. 

Наголосили, що госпіталю ветеранів цей зв'язок необхідний. Внесли пропозицію 

зняти систему супутникового зв’язку «Starlink» із КНП «Закарпатський 

обласний  медичний центр психічного здоров’я та медицини залежностей» ЗОР 

і передати на КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни» ЗОР. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни у додаток до рішення: у п. 3  

передбачити КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної 

ради замість: КНП «Закарпатський обласний  медичний центр психічного 

здоров’я та медицини залежностей» ЗОР. 

 

СЛУХАЛИ: Про лист КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни» ЗОР від 

19.07.2022 №1198/01.1-32 щодо встановлення системи супутникового зв’язку 

«Starlink» у закладі для забезпечення безперебійного доступу для мережі 

інтернет. 

Інформувала: ОЛЕКСИК Ольга Томівна – голова комісії 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 



СЛУХАЛИ: Про уточнені фінансові плани комунальних некомерційних 

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

зокрема: 

- Комунального некомерційного підприємства «Солотвинська обласна 

алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради 

 

Інформували: Полажинець Еріка Борисівна – в. о. 

директор КНП 

ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович 

– директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - 

обласної військової адміністрації  

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати погодити уточнений фінансовий план на 2022 

рік Комунального некомерційного підприємства «Солотвинська обласна 

алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради.  

2. Рекомендувати керівництву закладу вжити заходів щодо приведення витрат 

підприємства у відповідність до доходів. Оптимізувати штатний розпис, 

активізувати роботу з надання платних послуг. З метою збереження і 

функціонування закладу посилити роботу у напрямку пошуку додаткових 

фінансових коштів для розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази КНП. 

 

- Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна 

клінічна стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради 

 

Інформували: Лесів Ростислав Андрійович – директор 

КНП 

ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович 

– директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - 

обласної військової адміністрації  

 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити уточнений фінансовий план на 2022 рік 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради.  

 

СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на платні медичні послуги 

Комунальних некомерційних підприємств: 

 

- Комунального некомерційного підприємства «Солотвинська обласна 

алергологічна лікарня»Закарпатської обласної ради 



Інформувала: Полажинець Еріка Борисівна – в. о. 

директор КНП 

 

ВИРІШИЛИ: Погодити тарифи Комунального некомерційного підприємства 

«Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради 

Закарпатської обласної ради на платні медичні послуги. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про План розвитку 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. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати керівництву закладу вжити заходів щодо 

приведення витрат підприємства у відповідність до доходів. Оптимізувати 

штатний розпис, переглянути вартість надання платних послуг. Посилити 

контроль за оплатою наданих платних коштів. Комплексно вивчити питання 

впровадження сучасних, інтенсивних методів лікування та шляхів збереження і 

функціонування закладу. 

 

2. Рекомендувати провести виїзне засідання постійної комісії за участі 

керівництва департаменту охорони здоровʼя облдержадміністрації з метою 

ознайомлення з роботою закладу та зустрічі з колективом підприємства. 

 

3.Рекомендувати департаменту охорони здоровʼя Закарпатської 

облдержадміністрації - обласної військової адміністрації внести зміни до 

Програми забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення і 

проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової 

категорії населення області на 2022-2026 роки в частині збільшення 

фінансування на впровадження сучасних, інтенсивних методів протезування та 

лікування військовослужбовців, учасників  військових і бойових дій у період 

запровадження воєнного стану в Україні. 

 

 

СЛУХАЛИ: 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 



 Інформували: Тетеря Володимир Михайлович – в. о. 

директор КНП  

ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації  
 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту охорони здоровʼя Закарпатської 

облдержадміністрації - обласної військової адміністрації спільно з КНП 

«Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с. Вільшани» Закарпатської 

обласної ради вжити необхідних заходів щодо прискорення вирішення даного 

питання. 

 

СЛУХАЛИ: Про лист департаменту охорони здоров’я Закарпатської 

облдержадміністрації - обласної військової адміністрації щодо створення 

пансіонату медико-психологічної допомоги літнім людям, які залишаються 

без підтримки родичів, а також за станом здоров’я потребують медичної і 

психологічної допомоги у зв’язку з воєнними діями, що відбуваються в 

Україні, зокрема на базі КНП «Обласний заклад з надання психіатричної 

допомоги с. Вільшани» Закарпатської обласної ради (на виконання листа 

МОЗ України). 

Інформували: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації 

Тетеря Володимир Михайлович – в. о. 

директор КНП  

 

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підтримати звернення департаменту охорони 

здоровʼя Закарпатської облдержадміністрації - обласної військової адміністрації 

щодо створення пансіонату медико-психологічної допомоги літнім людям, які 

залишаються без підтримки родичів, а також за станом здоров’я потребують 

медичної і психологічної допомоги у зв’язку з воєнними діями, що відбуваються 

в Україні, зокрема на базі КНП «Обласний заклад з надання психіатричної 

допомоги с. Вільшани» Закарпатської обласної ради. 

 

СЛУХАЛИ: Про продовження дії контракту (Веклинцем Юрієм 

Васильовичем – головним лікарем Обласного центру медико-соціальної 

експертизи) 

Інформував: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації  



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити питання у порядок денний пленарного 

засідання  7-ї сесії обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання 

обласної ради. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про призначення в. о. директора Комунального 

некомерційного підприємства «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської 

обласної ради Шніцера Романа Івановича. 

 

Інформував: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові обласної ради прийняти відповідне 

розпорядження. 

 

 

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. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

- лист департаменту фінансів Закарпатської облдержадміністрації - 

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

закладів охорони здоров’я.  

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

- відповідь департаменту соціального захисту населення 

Закарпатської  облдержадміністрації - обласної військової адміністрації від 

12.07.2022 № 01.1-20/302 на виконання рекомендацій постійної комісії обласної 

ради з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту 

населення, учасників АТО/ООС від 12 квітня 2022 року щодо врегулювання 

окремих питань із соціальних виплат військовослужбовців. 

 



Інформував: Мацола Віктор Васильович – директор 

департаменту соціального захисту населення 

Закарпатської облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації  
 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

- 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. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії                                                                   Ольга ОЛЕКСИК 

 

 

Секретар комісії                                                               Євген МЕШКО    

 


