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ПРОТОКОЛ № 17 
 

засідання  постійної  комісії з питань освіти, культури,  охорони 

здоров’я, спорту та соціального захисту населення, міжнародних, 

міжконфесійних відносин та туризму (з подальшим виїздом на місце) 
 

від 25.04.2017 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Кулін Золтан Золтанович - заступник голови комісії. 

Ігнат Олександр Володимирович - секретар комісії. 

Горват Мирослав Васильович – члени комісії. 

Ломага Юрій Юрійович; 

Росада Іван Михайлович; 

Риба Андрій Юлійович – члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

Решетар В.В. – начальник відділу охорони здоров’я; 

Качанова В.В. – головний лікар Ужгородської міської 

поліклініки. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  Про звернення головного лікаря Качанової В.В. та голови профкому 

Маркусь В.Ю. Ужгородської міської поліклініки щодо реорганізації 

психо-неврологічного диспансерного відділення Ужгородської 

міської поліклініки. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. ознайомила присутніх членів комісії із зверненням 

21.04.2017 р. № 01-16/417 до депутатів Ужгородської міської ради Ігнату О., 

Ломазі Ю. та Камінській О. від головного лікаря Качанової В.В. та голови 

профкому Маркусь В.Ю. Ужгородської міської поліклініки щодо реорганізації 

психо-неврологічного диспансерного відділення Ужгородської міської 

поліклініки. 

СЛУХАЛИ: Качанова В.В. розповіла присутнім про налагоджену та ефективну 

роботу диспансерного відділення. Інформувала, що в м. Ужгород близько 5 тис. 

громадян страждають на психічні розлади, з них 3 тис. стоять на обліку в 

міському психо-неврологічному відділенні міської поліклініки, 2,5 тис. 

знаходяться у пограничному стані, всі хворі підконтрольні та отримують 

належне безкоштовне амбулаторне та стаціонарне лікування відповідно до 

отриманої поліклінікою ліцензії. Станом на сьогодні відділення психіатрії 

Закарпатського обласного наркологічного диспансеру не має ліцензії для 

прийому амбулаторних пацієнтів, що у разі проведення реорганізації може 

спричинити повний хаос. Крім того у нас є три дільничні психіатри, які 

приймають все місто, 3 тис. пацієнтів ідуть до них.  Треба усвідомити наслідки 

проведення реорганізації, оскільки всім треба розуміти, що ця хвороба не 

завжди може бути прогнозована, люди, які страждають на такого роду хвороби 



2 
 

 

є недієздатними. Міське психо-неврологічне відділення поліклініки щодня 

приймає по 20-30 пацієнтів. У всіх містах України існують міські відділення 

психіатрії. Підсумовуючи сказане, запропонувала членам постійної комісії 

питання реорганізації відкласти на до вивчення до визначення ситуації 

реформування медичної галузі в країні. 

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В. поцікавився штатним розписом міського психо-

неврологічного відділення. 

СЛУХАЛИ: Качанова В.В. проінформувала депутатів, що на разі у відділенні 

працюють 8 медичних працівників, 4 лікаря і 4 медсестри (денного стаціонару 

та дільничі медсестри), а також 1 працівник, оформлений на півставки, який 

обслуговує приміщення, де знаходиться відділення (вул. Сільва,17). 

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В. поцікавився яка позиція міської ради. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. надав членам постійної комісії копію листа 

головного лікаря Закарпатського обласного наркологічного диспансеру 

Кручаниці В.В. Повідомив, що питання об’єднання психіатричної допомоги, як 

амбулаторної так і стаціонарної не нове, доцільність його в тому розумінні, що 

людина звертається у один заклад амбулаторно, де потім при потребі, 

госпіталізується, і після виписки лікарі того ж закладу виконують рекомендації 

стаціонарного лікування і контролюють пацієнтів. Коли Закарпатського 

обласного наркологічного диспансеру інформувала про те, що потужності 

закладу  їхнього достатньо для того  виконувати всю роботу, тобто взяли на 

себе амбулаторне обслуговування те, яким займається зараз психо-неврологічне 

відділення (диспансерне) в складі міської поліклініки. Вони уже розпочали 

роботу, уже приймають амбулаторно хворих, є відповідні для цього можливості 

згідно листа і  по факту. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. запитала, чи є в обласного наркоголічного 

диспансеру ліцензія на амбулаторне лікування. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. запевнив присутніх, що так. 

 Закарпатський обласний наркологічний диспансер займається на території 

міста Ужгород, стаціонарний заклад в м. Ужгороді і знаходиться у віданні 

головного лікаря наркологічного диспансеру. Тобто «Наркологія» і 

«Психіатрія» в своїй роботі взаємопов’язані між собою, більше того, 

стаціонарна психіатрія міста Ужгород це є фактично підрозділ обласного 

наркологічного диспансеру. Обласний наркологічний диспансер надає 

стаціонарну та амбулаторну допомогу пацієнтам своїми силами уже з 3 квітня 

поточного року. Якщо у них є така можливість,  не вбачається за доцільне 

тримати паралельну структуру в місті, виділяти кошти з міського бюджету на її 

утримання, при цьому дублюючи функції обласного закладу. 

СЛУХАЛИ: Качанова В.В. попросила Решетаря В.В. не вводити в оману 

присутніх депутатів та повідомила, що Закарпатський наркологічний диспансер 

надає пацієнтам допомогу ІІІ рівня, а психо-неврологічне відділення міської 

поліклініки це надання амбулаторно-клінічної допомоги ІІ рівня і в результаті 

проведення реорганізації місто втрачає всю службу. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. повідомив, що на сьогоднішній день денний 

стаціонар психо-неврологічне відділення міської поліклініки на жаль 
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абсолютно пустує, 25 ліжкоміст на сьогодні порожні. У наявності відділення 

працюють 2 кабінети з лікарями, які приймають хворих та призначають 

амбулаторне лікування. Не складає жодних технічних проблем для відкриття 

подібних кабінетів у обласному диспансері. Щодо фінансування міського 

психоневрологічного відділення повідомив, що на заробітну плату із 

нарахуваннями у 2016 році виділено з бюджету міста 644 тис.  грн., це без 

врахування оплати на комунальні послуги та медикаменти. 

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В. поцікавився працевлаштуванням медичних працівників 

у разі проведення реорганізації. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. доповів, що міською радою залишити 

психотерапевтичну службу при міській поліклініці із діючими лікарями, де 

будуть і надалі прийматися пацієнти із пограничним станом. Крім того, на 

БАМі в поліклініці працює кабінет психіатра, відповідно до проекту рішення, 

замість існуючого відділення будуть функціонувати 2 кабінети: 

психотерапевтичний кабінет і кабінет надання психіатричної допомоги. Також 

зазначив, що обласний наркологічний диспансер не потребує від міської ради 

додаткового фінансування, оскільки має на меті працевлаштувати лікарів на 

вакантні посади. 

СЛУХАЛИ: Горват М.В. поцікавився долею приміщення (вул. Сільвая,17) 

після проведення реорганізації. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. приміщення психоневрологічного відділення є 

комунальною власністю. 

ВИРІШИЛИ: Взяти подану інформацію до відома. 

1. Рекомендувати міському голові відправити на до вивчення проект 

рішення «Про реорганізацію психо-неврологічного диспансерного 

відділення Ужгородської міської поліклініки» до остаточного 

з’ясування питання компенсації витрат на лікування мешканців м. 

Ужгород, які страждають на психічні розлади та гарантій 

працевлаштування медичного персоналу зазначеного відділення. 

2. Доручити відповідним службам надати інформацію щодо 

приміщення по вул. Сільвая,17 у якому наразі знаходиться психо-

неврологічного диспансерне відділення Ужгородської міської 

поліклініки та інформацію щодо подальшої долі вказаного 

приміщення у разі проведення реорганізації згідно проекту рішення 

«Про реорганізацію психо-неврологічного диспансерного відділення 

Ужгородської міської поліклініки». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Ігнат О.В. запропонував доручити членам постійної комісії 

Камінській О.А. Ігнату О.В. та Куліну З.З., відвідати психоневрологічне 

відділення Ужгородської міської поліклініки по вул. Сільвая,17 та відділення 

психіатрії Закарпатського обласного наркологічного диспансеру по вул. 

Електрозаводська,39 для вивчення питання та визначення рекомендацій 

постійної комісії на наступному засіданні. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію депутата Ігната О.В. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

1.2 . Виїзд на місце розташування психоневрологічного відділення 

Ужгородської міської поліклініки за адресою: вул. Сільвая,17 та 

відділення психіатрії Закарпатського обласного наркологічного 

диспансеру по вул. Електрозаводська,39. 

 

 Комісією проведено візуальний огляд об’єктів психоневрологічного 

відділення Ужгородської міської поліклініки за адресою: вул. Сільвая,17 та 

відділення психіатрії Закарпатського обласного наркологічного диспансеру по 

вул. Електрозаводська,39, згідно доручення постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

 Направити листа директору департаменту охорони здоров’я ЗОДА 

Марковичу В.П. для надання інформації щодо: 

- вакантних посад для медичних працівників у відділенні психіатрії 

Закарпатського обласного наркологічного диспансеру, згідно 

існуючого штатного розпису; 

- можливість та гарантії працевлаштування лікарів, середнього та 

молодшого медичного персоналу психо-неврологічного 

диспансерного відділення Ужгородської міської поліклініки до 

відділення психіатрії Закарпатського обласного наркологічного 

диспансеру; 

- порядок забезпечення витрат з обласного бюджету для надання 

амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги мешканцям м. 

Ужгород, які страждають на психічні розлади у разі проведення 

реорганізації;  

- можливості покращення матеріально-технічної бази відділення 

психіатрії Закарпатського обласного наркологічного диспансеру та 

фінансування капітального ремонту приміщення по вул. 

Електрозаводська,39. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії          О. Камінська 

 

 

 

Секретар комісії         О. Ігнат 


