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ПРОТОКОЛ № 167 
засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики 

 

від 20.02.2020 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Готра В.В. – голова комісії. 

Гомонай В.В., Мандич Ю.В., 

Щадей В.І.,– члени комісії.  

ВІДСУТНІ:  

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії. 

Химинець В.В. – член комісії. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Гах Л.М.. – директор департаменту фінансів та бюджетної політики; 

Решетар В.В. – начальник управління охорони здоров'я;  

Онопко О.Ю. – директор КНП "Ужгородський пологовий будинок" 
Ужгородської міської ради; 

Рошко І.Г. – директор КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня" 

Ужгородської міської ради; 

Курах І.І. – директор КНП "Ужгородська міська клінічна лікарня" 

Ужгородської міської ради. 

Самойленко С.М. – в.о. директора КНП "Ужгородська міська поліклініка" 

Ужгородської міської ради. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

I. Про доповідь головних лікарів закладів охорони здоров'я  міста Ужгород, 

щодо готовності закладів медицини до медичної реформи. 

II.Про лист департаменту фінансів та бюджетної політики 19.02.2020р. 

№130/33/02-09 (субвенція). 

III. Про лист комунальне некомерційне підприємство "Ужгородська 

центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради  №20/01-4 

від 05.02.2020р. 

IV. Про лист комунальне некомерційне підприємство "Ужгородська 

центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради  №19/01-4 

від 05.02.2020р. 

V. Про лист комунальне некомерційне підприємство  "Ужгородська міська 

дитяча клінічна лікарня" Ужгородської міської ради № 41/01-18 від 

06.02.2020р. 

VI. Про лист комунальне некомерційне підприємство "Ужгородська 

міська дитяча клінічна лікарня" Ужгородської міської ради № 44/01-18 від 

06.02.2020р. 
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I. Про доповідь головних лікарів закладів охорони здоров'я  міста Ужгород, 

щодо готовності закладів медицини до медичної реформи. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. нагадав присутнім, що на минулому засіданні комісії 

було дано доручення головним лікарям медичних закладів міста, надати 

інформацію щодо готовності закладів охорони здоров'я міста до медичної 

реформи. 

ВИСТУПАЛИ: Онопко О.Ю., Рошко І.Г., Курах І.І. Самойленко С.М.  

доповіли присутнім членам комісії про стан підготовки закладів охорони 

здоров'я міста до медичної реформи. Доповідачі  надали  присутнім вичерпний 

перелік  "пакетів медичних послуг", які плануються впроваджувати в медичних 

закладах міста, також доповіли про перелік "медичних послуг" на які вже 

подані заявки до НСЗУ. Також звернули увагу членів комісії на потребу у 

коштах для вирішення поточних потреб закладів охорони здоров'я міста із 

розрахунків відповідності останніх вимогам медичної реформи.  

Також Рошко І.Г. доповів присутнім про необхідність створення сучасного 

реабілітаційного відділення в дитячій лікарні, що в свою чергу дозволить 

розширити спектр надання послуг лікарні та підвищити рівень надання фахової 

допомоги пацієнтам.  

  ВИРІШИЛИ: 

–  Прийняти інформацію головних лікарів медичних закладів до відома; 

–  Рекомендувати управлінню капітального будівництва розробити проектно – 

кошторисну документацію реабілітаційного відділення КМП Ужгородська 

міська дитяча клінічна лікарня та внести відповідні зміни до програми 

соціально – економічного розвитку міста із подальшим затвердженням на сесії 

міської ради; 

            За це рішення голосували: 

                                                   "ЗА" – одноголосно 

 

ІІ. Про листа департаменту фінансів та бюджетної політики 19.02.2020р. 

№130/33/02-09 (субвенція). 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. ознайомив присутніх із листом департаменту фінансів 

та бюджетної політики 19.02.2020р. №130/33/02-09 щодо перерозподілу коштів 

субвенції в розрізі КЕКВ (2111-173600; 2120-38200; 2610-211800) 

ВИРІШИЛИ: Погодити перозподіл субвенції та доручити департаменту 

фінансів та бюджетної політики включити дане питання до проєкту рішення 

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік" з подальшим розглядом на  

черговій сесії міської ради. 

         За це рішення голосували: 

                                                             "ЗА" – одноголосно 

 

IV. Про лист комунальне некомерційне підприємство "Ужгородська 

центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради  №20/01-4 

від 05.02.2020р. 
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СЛУХАЛИ: Готра В.В. відповідно до норм бюджетного кодексу рекомендував 

"Ужгородська центральна міська клінічна лікарня" звернутись із клопотанням  

до головного розпорядника коштів Управління охорони здоров'я Ужгородської 

міської ради.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати "Ужгородська центральна міська клінічна 

лікарня" звернутись із клопотанням  до головного розпорядника коштів – 

Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради. 

                     За це рішення голосували: 

                                                   "ЗА" – одноголосно 

 

V. Про лист комунальне некомерційне підприємство "Ужгородська 

центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради  №19/01-4 

від 05.02.2020р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. відповідно до норм бюджетного кодексу рекомендував 

"Ужгородська центральна міська клінічна лікарня" звернутись із клопотанням  

до головного розпорядника коштів Управління охорони здоров'я Ужгородської 

міської ради.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати "Ужгородська центральна міська клінічна 

лікарня" звернутись із клопотанням  до головного розпорядника коштів – 

Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради. 

                    За це рішення голосували: 

                                                   "ЗА" – одноголосно 

 

VI. Про лист комунальне некомерційне підприємство "Ужгородська 

міська дитяча клінічна лікарня" Ужгородської міської ради № 41/01-18 від 

06.02.2020р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. відповідно до норм бюджетного кодексу рекомендував 

"Ужгородська центральна міська клінічна лікарня" звернутись із клопотанням  

до головного розпорядника коштів Управління охорони здоров'я Ужгородської 

міської ради.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати "Ужгородська центральна міська клінічна 

лікарня" звернутись із клопотанням  до головного розпорядника коштів – 

Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради. 

                    За це рішення голосували: 

                                                   "ЗА" – одноголосно 

 

VI. Про лист комунальне некомерційне підприємство "Ужгородська 

міська дитяча клінічна лікарня" Ужгородської міської ради  № 44/01-18 від 

06.02.2020р. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. відповідно до норм бюджетного кодексу рекомендував 

"Ужгородська центральна міська клінічна лікарня" звернутись із клопотанням  

до головного розпорядника коштів Управління охорони здоров'я Ужгородської 

міської ради.  
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати "Ужгородська центральна міська клінічна 

лікарня" звернутись із клопотанням  до головного розпорядника коштів – 

Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради. 

                    За це рішення голосували: 

                                                "ЗА" – одноголосно 

Голова комісії        Віталій ГОТРА 


