
Протокол 

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

зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС 

 

 м. Ужгород 

12 жовтня 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– член 

комісії 

 

Запрошені: 

Керівництво обласної ради 

Пшеничний Анатолій Олександрович  – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

Русин Андрій Васильович – директор 

Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатський протипухлинний центр» 

Закарпатської обласної ради  

Білинець Фома Васильович – в. о. директора 

Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатський територіальний центр екстреної 

медичної допомоги» Закарпатської обласної ради 

Тетеря Володимир Михайлович – в. о. 

директора КНП «Обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги с. Вільшани» 

Закарпатської обласної ради 

Лесів Ростислав Андрійович – в.о. директора  

Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна стоматологічна 

поліклініка»  Закарпатської обласної ради 

 

Порядок денний: 

1. Про погодження тарифів на платні медичні послуги 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський 

територіальний центр екстреної медичної допомоги» Закарпатської 

обласної ради. 

 



2. Про звернення депутатів Ясінянської селищної ради щодо 

виділення додаткової бригади екстреної медичної допомоги у зв’язку із 

збільшенням населення через розміщення на території громади внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

3. Про інформацію департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації – Закарпатської обласної військової адміністрації 

щодо результатів моніторингу стану надання безоплатної медичної 

допомоги дорослим пацієнтам з онкологічними захворюваннями в закладах 

охорони здоров’я Закарпатської області в умовах воєнного стану. 

 

4. Про інформацію департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації – Закарпатської обласної військової адміністрації 

щодо реформування галузі охорони здоров’я області відповідно до 

пропозицій незалежних експертів проекту USAID/ UKaid наданих до МОЗ 

України. 

 

5. Про звернення депутатів Ясінянської селищної ради з проханням 

не реформувати Рахівський госпітальний округ та утворити Рахівську 

районну лікарню, як кластерну лікарню, а Ясінянську міську лікарню, як 

лікарню загального типу.    

 

6. Про хід виконання: 

- Обласної програми забезпечення медикаментами, виробами медичного 

призначення і проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та 

пільгової категорії населення області на2022 – 2026 роки; 

 

- Плану заходів профілактики йодної недостатності серед населення 

Закарпатської області на 2021-2025 роки. 

 

7. Про уточнений фінансовий план Комунального некомерційного 

підприємства «Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» 

Закарпатської обласної ради на 2022 рік у зв’язку з виділенням додаткових 

коштів на утримання підприємства та інформація щодо вирішення питання 

із заборгованості по заробітній платі. 

 

8. Про відповідь Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» 

Закарпатської обласної ради на рекомендації постійної комісії від 25 липня 

2022 року. 

 

9. Про відповідь департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації – Закарпатської обласної військової адміністрації на 

рекомендації постійної комісії від 25 липня 2022 року. 

 

 



10. Про звернення колективу медичних працівників Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради щодо ситуації, 

яка склалась у закладі. 

 

11. Про відповідь облдержадміністрації – Закарпатської обласної 

військової адміністрації на лист КНП «Івано-Франківський 

спеціалізований заклад надання психіатричної допомоги Івано-

Франківської обласної ради» про вирішення питання щодо можливості 

розміщення на примусове лікування громадян Закарпатської області. 

 

 

Відкрила і провела засідання голова постійної комісії Олексик Ольга 

Томівна.  Головуюча привітала всіх запрошених та присутніх на засіданні 

комісії, поінформувала про присутність всіх членів постійної комісії, ознайомила 

з порядком денним засідання і внесла пропозицію перейти до розгляду питань. 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження тарифів на платні медичні послуги 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський 

територіальний центр екстреної медичної допомоги» Закарпатської 

обласної ради. 

Інформував: БІЛИНЕЦЬ Фома Васильович – в. о. директора 

КНП 

Фома Васильович – підкреслив, що подані тарифи на платні медичні послуги 

продиктовані підвищенням ціни на бензин та збільшення заробітної плати 

медичним працівникам. 

 

ВИРІШИЛИ: Погодити тарифи Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги» 

Закарпатської обласної ради на платні медичні послуги. 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Ясінянської селищної ради щодо 

виділення додаткової бригади екстреної медичної допомоги у зв’язку із 

збільшенням населення через розміщення на території громади внутрішньо 

переміщених осіб. 

Інформував: БІЛИНЕЦЬ Фома Васильович – в. о. директора 

КНП 

Фома Васильович – коротко поінформував присутніх членів постійної комісії 

із ситуацією, яка склалась в зазначеному регіоні та наголосив, що Ясінянська 

територіальна громада придбала машину екстреної медичної допомоги для 

вирішення порушеного питання. 

 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати Комунальному некомерційному підприємству 

«Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги» 

Закарпатської обласної ради ввести додаткову бригаду до Рахівської станції 

екстреної медичної допомоги - пункт постійного базування смт Ясіня 

Рахівського району. 

 

СЛУХАЛИ: Про інформацію щодо результатів моніторингу стану надання 

безоплатної медичної допомоги дорослим пацієнтам з онкологічними 

захворюваннями в закладах охорони здоров’я Закарпатської області в 

умовах воєнного стану. 

Інформували: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович – 

директор департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

РУСИН Андрій Васильович – директор 

Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатський протипухлинний центр» 

Закарпатської обласної ради   

Директор департаменту охорони здоровʼя обласної військової адміністрації – 

облдержадміністрації ПШЕНИЧНОГО А. О. та директор Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатський протипухлинний центр» 

Закарпатської обласної ради РУСИНА А. В. інформували присутніх членів 

комісії щодо стану спав із надання безоплатної медичної допомоги дорослим 

пацієнтам з онкологічними захворюваннями в закладах охорони здоров’я області  

та про дані, які наведені у листі Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини з цього питання. 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т. – наголосила на необхідності раціонального 

використання вільних залишків онко препаратів та пропорційного їх розподілі 

між обласними закладами.  

Олексик О. Т., Добромільський П. П. – внесли пропозицію підготувати 

звернення до вищих органів влади щодо централізованих поставок медичних 

препаратів для лікування онкохворих пацієнтів за рахунок коштів державного 

бюджету врахувавши потребу для всіх спеціалізованих закладів області, які 

надають медичну допомогу онкохворим пацієнтам. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту охорони здоровʼя обласної 

військової адміністрації – облдержадміністрації спільно з КНП «Закарпатський 

протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради підготувати та подати на 

розгляд обласної ради проєкт звернення до Міністерства охорони здоров’я 

України та Державного підприємства «Медзакупівлі» щодо централізованих 

поставок медичних препаратів для лікування онкохворих пацієнтів за рахунок 

коштів державного бюджету. 



СЛУХАЛИ: Про інформацію департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації – Закарпатської обласної військової адміністрації 

щодо реформування галузі охорони здоров’я області відповідно до 

пропозицій незалежних експертів проекту USAID/ UKaid наданих до МОЗ 

України. 

Інформував: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович 

– директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - 

обласної військової адміністрації  

 

Пшеничний А. О. – наголосив, що на наступний 2023 рік, пропонується 

серйозний розвиток психіатричної галузі охорони здоров’я. Планується багато 

нових програм, нових пакетів НСЗУ, збільшення ліжкового фонду з метою 

надання цієї допомоги, як військовослужбовцям так і цивільним особам. При 

цьому, не має такого бачення щоб декілька закладів займались цим одним 

напрямком медичної допомоги. Мова йде про оптимізацію. Враховуючи цей 

факт, пропонується об’єднати три обласні заклади, які надають таку допомогу  в 

один спеціалізований заклад. Сьогодні, це три заклади, а завтра має бути один 

заклад у напрямку «психіатрія». Пропозиція – детально обговорити порушене 

питання з керівниками КНП, які надають психіатричну допомогу з метою 

максимального вивчення та внесення пропозицій. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т. – попросила чітко пояснити, що дасть 

об’єднання трьох закладів в один? Які плюси і мінуси будуть від об’єднання 

закладів?  

 

Пшеничний А. О. – дав відповідні пояснення. 

 

 Біров Є.І. – звернула увагу присутніх на те, що враховуючи кількість населення 

представниками USAID в 2019 році вже вносились пропозиції щодо утворення в 

Закарпатській області шести опорних лікарень. Зауважила, що будучи на посаді 

директора департаменту охорони здоровʼя Закарпатської облдержадміністрації 

спільно із заступником директора Чемет О. А. подали необхідні обґрунтування і 

довели у Міністерстві охорони здоров’я України щодо необхідності створення в 

області восьми опорних лікарень. Згідно програми Президента України опорні 

лікарні отримали значні кошти на створення відділень невідкладної медичної 

допомоги та облаштовані високовартісним медичним обладнанням. Тому при 

кластеризації медичних закладів нам необхідно врахувати, що Рахівська та 

Берегівська районні лікарні  за всіма своїми, як матеріальними, так і 

функціональними даними повинні стати кластерними лікарнями. Крім того, ці 

дві лікарні крім державних коштів отримали значну матеріальну підтримку по 

різним транскордонним програмам та програмам співпраці із закордонними 

донаторами. Закарпатській обласній раді та департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації потрібно відстоювати це питання в МОЗ України.  

 

 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту охорони здоровʼя обласної 

військової адміністрації – облдержадміністрації утворити робочу групу щодо 

комплексного вирішення питань щодо оптимізації обласних закладів з надання 

психіатричної допомоги із залученням фахівців, керівників спеціалізованих 

закладів та депутатів обласної ради.  

 

СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Ясінянської селищної ради з 

проханням визначити Рахівську районну лікарню, як кластерну лікарню, а 

Ясінянську міську лікарню, як лікарню загального типу. 

Інформував: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович 

– директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - 

обласної військової адміністрації  

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту охорони здоровʼя обласної 

військової адміністрації – облдержадміністрації розглянути зазначене звернення 

та надати обґрунтовану відповідь заявнику. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про хід виконання: 

- Обласної програми забезпечення медикаментами, виробами 

медичного призначення і проведення безкоштовного зубопротезування 

ветеранів війни та пільгової категорії населення області на 2022 – 2026 роки 

 

Інформував: ЛЕСІВ Ростислав Андрійович – в. о. 

директора КНП  
 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

- Плану заходів профілактики йодної недостатності серед 

населення Закарпатської області на 2021-2025 роки. 

 

Інформував: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович 

– директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - 

обласної військової адміністрації  

 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т. – звернула увагу присутніх, що заходи 

профілактики йодної недостатності не потребують фінансових затрат. Змінити 

одну сіль на іншу це не є дорого, а результат дуже дорогоцінний тому, що це є 

інтелект нашої нації, здоров’я наших дітей. Тому, не зрозуміло чому така 

пасивність щодо виконання цих заходів. Адже ми – закарпатці, найбільше 

страждаємо через недостатність йоду. З усіх областей України, в нашій області 



це найбільша проблема. Прохання активніше підійти до цього питання. У мене, 

особисто, була розмова з мером міста Ужгорода, який не проти спільно з 

бізнесменами, що займаються хлібопекарним виробництвом співпрацювати у 

вирішенні цього питання. І для нього це проблема доручити їм виконувати ці 

заходи. Я прошу підійти до цього серйозно. Враховуючи, що цей План  

розрахований на п’ять років прошу дотримуватись його виконання і перейти від 

слів до діла. Звернулася до директора департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації з проханням в робочому порядку відпрацювати всі 

моменти, як можна втілити План заходів у життя щоб отримати максимальний 

результат. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про уточнений фінансовий план Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради на 2022 рік у 

зв’язку з виділенням додаткових коштів на утримання підприємства та 

інформація щодо вирішення питання із заборгованості по заробітній платі. 

 

Інформував: ЛЕСІВ Ростислав Андрійович – в. о. 

директора КНП  
 

ВИСТУПИЛИ: Біров Є.І.  

 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати розглянути фінансовий план Комунального некомерційного 

підприємства «Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» 

Закарпатської обласної ради на 2022 рік після проведення управлінням 

внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради перевірки фінансово-

господарської діяльності КНП «Закарпатська обласна клінічна стоматологічна 

поліклініка» за 2021 рік і 9 місяців 2022 року. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про відповідь Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» 

Закарпатської обласної ради на рекомендації постійної комісії від 25 липня 

2022 року. 

Інформував: ЛЕСІВ Ростислав Андрійович – в. о. 

директора КНП 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 



СЛУХАЛИ: Про відповідь департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації – Закарпатської обласної військової адміністрації на 

рекомендації постійної комісії від 25 липня 2022 року, зокрема щодо: 

- створення пансіонату медико-психологічної допомоги літнім людям, 

зокрема на базі КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги                       

с. Вільшани» Закарпатської обласної ради (на виконання листа МОЗ України); 

- організації відділення для примусового лікування психічно хворих 

громадян на базі Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад 

з надання психіатричної допомоги с. Вільшани» Закарпатської обласної ради; 

- Плану розвитку Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» Закарпатської 

обласної ради. 

Інформували: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович 

– директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - 

обласної військової адміністрації  

Тетеря Володимир Михайлович – в. о. 

директора КНП 

ЛЕСІВ Ростислав Андрійович – в. о. 

директора КНП 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про звернення колективу медичних працівників 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна 

клінічна стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради щодо 

ситуації, яка склалась у закладі. 

Інформувала: ОЛЕКСИК Ольга Томівна – голова комісії 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т. – звернула увагу присутніх, що до обласної ради 

вже неодноразово надходили звернення працівників щодо ситуації, яка склалась 

із виплатою заробітної плати на підприємстві. Зауважила, що працівники  

звинувачують у цій ситуації і керівника , який не вжив відповідних заходів щодо 

ліквідації заборгованості по заробітній платі. Вказала на необхідність зміни 

методів керівництва і контролю за роботою підприємства. Наголосила також, на 

необхідності зміни підходів і методів лікування та протезування в першу чергу, 

військовослужбовців перед якими ми всі в боргу. Подала пропозицію щодо 

внесення відповідних змін до Обласної програми забезпечення медикаментами, 

виробами медичного призначення і проведення безкоштовного 

зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії населення області на 

2022 – 2026 роки, які викликані вимогами часу.   



Олексик О. Т., Дем’янчук В. Ю. – внесли пропозицію провести аудит 

фінансово-господарської діяльності КНП для надання висновків щодо роботи 

підприємства за два останні роки. 

Пшеничний А. О. – зауважив, що до департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації постійно надходять листи з проханнями щодо виділення 

додаткових коштів. Заклад є власністю обласної ради. Зауважив, що питання 

ліквідації заборгованості заробітної плати не вирішиться бюджетними коштами, 

якщо не будуть вжиті певні заходи керівництвом закладу. З цією метою, 

департаментом охорони здоров’я ОДА, керівництву підприємства було 

запропоновано забезпечити ургентну допомогу із штатом чотири лікаря і чотири 

медсестри. Підкреслив, що наразі ситуація не міняється. Штати не 

оптимізуються. В такому разі має бути вольове рішення.  

Дем’янчук В. Ю. – погодився, що треба робити висновки, але необхідно вжити 

максимум заходів щоб зберегти заклад. Закрити це саме простіше. У нас є 

стоматологічний факультет. Треба правильно оформити роботу підприємства. 

Визначити в якому форматі краще працювати. Запросив Мешка Є. В. поділитися 

досвітом роботи у цьому питанні. 

Мешко Є. В. - поінформував присутніх, що Мукачівській РЛ забезпечується 

тільки ургентна стоматологічна допомога відповідно до пакету НСЗУ. Все інше 

на платних умовах. Підприємство повинно заробляти на себе. 

Гнатківський В. В., Гуштан І. І. – наголосили, що основний обов’язок 

керівника КНП – прогнозувати діяльність підприємства. Якщо видатки 

перевищують прибутки, в першу чергу необхідно скорочувати штати. 

Яринич Ф. М. – наголосив, що підприємство, яке два роки працює без прибутку 

потрібно ліквідовувати бо це тягар для бюджету області.  Крім того зауважив, 

що якщо є заборгованість по заробітній платі це тягне кримінальну 

відповідальність керівника. Вніс пропозицію, звернення до 

облдержадміністрації щодо виплати працівникам підприємства  заборгованості 

із заробітної плати підготувати після висновків аудити, у разі підтвердження 

цього факту. 

ВИРІШИЛИ: 1. Звернутися до голови обласної ради щодо: 

– проведення управлінням внутрішнього аудиту виконавчого апарату 

обласної ради перевірки фінансово-господарської діяльності КНП «Закарпатська 

обласна клінічна стоматологічна поліклініка» за 2021 рік і 9 місяців 2022 року та 

надати інформацію із зазначеного питання; 

–  утворення робочої групи із представників виконавчого апарату 

обласної ради, постійної комісії обласної ради з питань охорони здоровʼя, праці, 

зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС, профільних 

департаментів обласної військової адміністрації – облдержадміністрації та 

фахівців УжНУ з метою надання пропозицій щодо подальшого ефективного  

функціонування КНП «Закарпатська обласна клінічна стоматологічна 

поліклініка» Закарпатської обласної ради. 



2. Рекомендувати департаменту охорони здоров’я обласної військової 

адміністрації – облдержадміністрації внести зміни до Обласної 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 

зубопротезування та можливість проведення лікування. 

 

СЛУХАЛИ: Про відповідь облдержадміністрації – Закарпатської обласної 

військової адміністрації на лист КНП «Івано-Франківський 

спеціалізований заклад надання психіатричної допомоги Івано-

Франківської обласної ради» про вирішення питання щодо можливості 

розміщення на примусове лікування громадян Закарпатської області. 

Інформував: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович 

– директор департаменту охорони здоровʼя 

Закарпатської облдержадміністрації - 

обласної військової адміністрації  

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії                                                                   Ольга ОЛЕКСИК 

 

 

 

Секретар комісії                                                               Євген МЕШКО     


