
ПРОТОКОЛ № 4 

 
засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 21.01.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

 

 

 

Камінська Олена Анатоліївна - голова комісії. 

Ліврінц Антон Антонович - заступник голови комісії. 

Глагола Ярослав Іванович- секретар комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Горват Мирослав Васильович; 

Матюк Ігор Андрійович; 

Чернобук Алла Леонідівна; 

Качур Віктор Миколайович – члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Решетар В.В. – начальник управління охорони здоров’я;  

Козак Т.Ю. – директор комунально некомерційного 

підприємства «Ужгородський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Ужгородської міської ради; 

Щербей А.Ю. – заступник директора комунально 

некомерційного підприємства «Ужгородський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Ужгородської міської ради; 

Хобор О.М. – заступник директора комунально 

некомерційного підприємства «Ужгородський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Ужгородської міської ради; 

Глагола В.Я.– депутат міської ради; 

Бокшан М.С., Здрінко Г.В., Шпонтак М.І., Удод Т.М., 

Пшенична Т.В., Кісельова Н.В., Анталовська 

Е.Г.,Сабодош В.М. – завідувачі амбулаторій ЗПСМ. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про роботу комунально некомерційного підприємства 

«Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Ужгородської міської ради та сімейних амбулаторій ЗПСМ в період 

пандемії, проблемні питання та шляхи їх вирішення. 

 

СЛУХАЛИ: Голова комісії запропонувала заслухати інформацію керівника 

центру первинної медико-санітарної допомоги про роботу закладів у період 

пандемії. Звернула увагу на більш предметний підхід у лікуванні хворих у 

зв’язку із збільшенням випадків смертності хворих, особливо дітей. 



СЛУХАЛИ: Глагола Я.І.  більш конкретно окреслив мету зустрічі, закликав до 

конструктивного діалогу. Повідомив про наявність скарг до роботи сімейних 

лікарів, а саме що стосується зволікання із направленнями на стаціонарне 

лікування.Наголосив на потребі ранньої госпіталізації хворих. 

СЛУХАЛИ: Качур В.М. запропонував сімейним лікарям допомогу у 

інформуванні громадян через засоби масової інформації, щоб пацієнти 

зверталися до сімейних лікарів для проведення превентивних заходів. 

СЛУХАЛИ: Ліврінц А.А. також підняв питання раціонального використання 

ліжкового фонду. Оскільки наразі пацієнтів, які знаходяться на стаціонарному 

лікуються не багато, а ті що поступають, знаходяться в край важкому стані, 

запропонував при наявності вільних ліжкомісць, не затримувати пацієнтів на 

амбулаторному лікуванні, а направляти їх в стаціонар. 

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. наявність вільних ліжкомісць в лікарні не є 

проблемою, оскільки НЦЗУ фінансує лікарню за готовність надати допомогу 

інфекційним хворим. Запропонував заслухати Козак Т.Ю. по питання надання 

первинної медичної допомоги хворим на COVID-19. 

СЛУХАЛИ: Козак Т.Ю. проінформувала присутніх про роботу медичного 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги після проведення 

медичної реформи. Наголосила, що заклад є одним з кращих в Україні, про що 

свідчить  наявність укладених 98 тис. договорів на медичне обслуговування між 

ужгородцями та міським центром первинної медико-санітарної допомоги.  

 Надала інформацію про роботу закладу в період пандемії. Запевнила, що 

протягом останніх 10 місяців заклад працює на повну потужність. Наголосила 

про важливість укладання договорів мешканцями на медичне обслуговування 

заздалегідь. Додатково зазначила, що мешканці вправі змінити сімейного 

лікаря, якщо той його не влаштовує. 

 Також підняла питання лікування ромського населення. Зауважила, що 70 

% пролікованого ромського населення невзмозі укладати договори на медичне 

обслуговування, оскільки не мають відповідних документів, що призводить до 

втрат комунально некомерційним підприємством «Ужгородський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» коштів в сумі 5 млн. грн.. 

СЛУХАЛИ: Здрінко Г.В. надала роз’яснення щодо лікування ромського 

населення, зазначила, що їх лікують лише амбулаторно.  Так як у них відсутні 

документи, що посвідчують їхню особу, немає можливості укласти з ними 

договори на медичне обслуговування, що в свою чергу унеможливлює 

отримання ними направлень на обстеження та на стаціонарне лікування. 

Запропонувала членам комісії розглянути питання отримання ромським 

населенням документів, які посвідчують їхню особу. 

СЛУХАЛИ: Чернобук А.Л. запропонувала провести роз’яснення сімейним 

лікарям щодо своєчасного діагностування та лікування хворих на COVID-19. 

СЛУХАЛИ: Пшенична Т.В. запропонувала членам комісії допомогти сімейним 

лікарям сформувати чітку суспільну думку, що кожен має мати сімейного 

лікаря, в результаті чого отримаємо вчасно діагностику, направлення, лікування 

та госпіталізацію. 

СЛУХАЛИ: Козак Т.Ю. повідомила про потребу в коштах на закупку 

матеріалів для ПЛР-тестування. 



СЛУХАЛИ: Камінська О.А. поцікавилася, чи входить до пакету з надання 

медичних послуг НЦЗУ ПЛР-тестування.  

СЛУХАЛИ: Решетар В.В. повідомив, що згідно із окремим пакетом з надання 

медичних послуг пацієнтам з підозрою або встановленою корона вірусною 

хворобою (COVID-19) передбачено оплату роботи мобільних бригад, які 

проводять забір аналізів вдома у пацієнтів і наразі працюють на базі ЦПМСД. 

 Проте зауважив, що наразі МОЗ України призупинило виплату цієї 

роботу мобільних бригад, а її функції передано сімейним лікарям.  

ВИРІШИЛИ:1. Інформацію взяти до відома. 

2. Запропонувати керівнику комунально некомерційного 

підприємства «Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» подати головному розпоряднику коштів листи із фінансовою 

потребою закладу для покращення матеріально-технічної бази. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 8; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 
 
 

Голова комісії       Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

 

Секретар комісії              Ярослав ГЛАГОЛА 
 


