
ПРОТОКОЛ № 41 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 07.07.2022 

Час проведення: 11:00 год. 

Місце проведення: малий зал  

Присутні:  

 

 

 

 

     Запрошені: 

Штефуца Н. Б. – голова комісії, 

Юрик В. В. - секретар засідання 

Білецький М. З., Гуледза Ю. Д., Крулько В. І., 

Ледида О.О., Матрунич І.І., Паульо В.Д.,        

Пийтер Ч.А., Рівіс М. М., Чубирко І. І. - члени 

комісії 

Чубірко В. В. – голова обласної ради 

Дем’янчук В. Ю.- заступник голови ради 

Сушко А. А. – заступник голови ради 

Ливч М. М. – керуюча справами 

Пшеничний А. А. – директор департаменту 

охорони здоров’я 

Порядок денний 

1. Про обрання секретаря засідання 

2. Про уточнені фінансові плани КНП охорони здоров’я Закарпатської 

обласної ради на 2021 рік  

3. Про фінансові плани КНП охорони здоров’я Закарпатської обласної ради 

на 2022 рік  

4. Про погодження тарифів на платні мед. послуги КНП:  

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

- КНП « Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» ЗОР 

Голова комісії інформувала про план проведення засідання постійної 

комісії  обласної ради з питань бюджету. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

1. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання 

Інформує: Штефуца Н. Б. – голова постійної комісії 

з питань бюджету 

ВИСТУПИЛИ: Білецький М. З. запропонував обрати секретарем засідання 

Юрика В. В. 



Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

2. СЛУХАЛИ: Про уточнені фінансові плани КНП охорони здоров’я 

Закарпатської обласної ради на 2021 рік  

Інформує: Пшеничний А. А. – директор 

департаменту охорони здоров’я 

ВИСТУПИЛИ: Пшеничний А. А. доповів зміст питання.  

Голова комісії  запропонувала враховуючи подані матеріали, пояснюючі 

записки та погодження медичної комісії, підтримати та погодити фінансові 

плани  зазначеним комунальним некомерційним підприємствам охорони 

здоров’я Закарпатської обласної ради (додається) 

ВИРІШИЛИ: погодити фінплани зазначеним комунальним некомерційним 

підприємствам охорони здоров’я Закарпатської обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

3. СЛУХАЛИ: Про фінансові плани КНП охорони здоров’я Закарпатської 

обласної ради на 2022 рік  

Інформує: Пшеничний А. А. – директор 

департаменту охорони здоров’я 

ВИСТУПИЛИ: Пшеничний А. А. доповів зміст питання. 

 Голова комісії запропонувала враховуючи зауваження постійної комісії з 

питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, 

учасників АТО/ООС затвердити фінплани усіх медичних закладів, окрім 

Солотвинської алергологічної лікарні та Обласної стоматологічної поліклініки, 

до фінансової діяльності яких у депутатів виникли питання та зазначила, що 

бюджетна комісія орієнтуватиметься на рішення стосовно по цих закладах 

«медичної» комісії, яка вчергове збереться до сесії облради. 

ВИРІШИЛИ: погодити фінплани на 2022 рік усім комунальним 

некомерційним підприємствам охорони здоров’я Закарпатської обласної ради 

окрім Солотвинської алергологічної лікарні та Обласної стоматологічної 

поліклініки. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

4. СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на платні медичні послуги  

Інформує: Штефуца Н. Б. – голова постійної комісії 

з питань бюджету  

ВИСТУПИЛИ: голова комісії доповіла, що на погодження бюджетної комісії 

надійшли тарифи на платні медичні послуги від КНП « Закарпатський обласний 



дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської обласної ради та КНП 

«Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської обласної 

ради та запропонувала погодити вищезазначеним комунальним некомерційним 

підприємствам охорони здоров’я подані тарифи (додається) 

ВИРІШИЛИ: погодити тарифи зазначеним комунальним некомерційним 

підприємствам охорони здоров’я Закарпатської обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

 

 

 

 

Голова комісії                                                                    Наталія ШТЕФУЦА 

 

  

Секретар засідання                                                            Василь  ЮРИК 


