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ПРОТОКОЛ № 6 

 
засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 11.02.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

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 – члени комісії. 

Качур Віктор Миколайович – член комісії. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Про обговорення питання капітального ремонту кардіологічного 

відділення комунально некомерційного підприємства «Ужгородська 

центральна міська клінічна лікарня». 

 

СЛУХАЛИ: Голова комісії повідомила про наявне звернення депутатів міської 

ради Глаголи В.Я. та Смірнова В.В. від 01.02.2021 року № 01-11/142 щодо 

незадовільного стану кардіологічного відділення комунально некомерційного 

підприємства «Ужгородська центральна міська клінічна лікарня» (додається). 

Також зазначила, що 03.02.2021 року начальнику управління охорони 

здоров’я Ужгородської міської ради направлено лист від голови комісії № 01-

08/4-3 повідомила про надання інформації щодо кардіологічного відділення 

КНП «УЦМКЛ». Ознайомила членів комісії із відповіддю на лист (додаються). 

Зазначила, що наразі немає можливості оглянути об’єкти на ремонти яких 

виділено бюджетні кошти, оскільки карантин.  

СЛУХАЛИ: Глагола Я.В. зазначив, що згідно поданої інформації на ремонт 

кардіологічного відділення ще в 2018 році виділено 4 млн. грн. Проте питання 

освоєння цих коштів залишається відкритим. 

СЛУХАЛИ: Чернобук А.Л. запропонувала членам комісії провести виїзне 

засідання до комунально некомерційного підприємства «Ужгородська 

центральна міська клінічна лікарня» після завершення карантину. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

СЛУХАЛИ: Чернобук А.Л. зазначила, що рішенням сесії міської ради з 

бюджету міста передбачено виділення коштів на потреби медичних закладів на 

2021 рік. Запропонувала доручити управлінню охорони здоров’я надати 

інформацію щодо потреб у фінансуванні закладів комунально некомерційних 

підприємств на 2021 рік, відповідно до затверджених цільових програм, також 

заплановані на 2021 рік видатки на капітальні чи поточні ремонти закладів. 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію депутата Чернобук А.Л. Доручити 

управлінню охорони здоров’я надати інформацію щодо потреб у 

фінансуванні закладів комунально некомерційних підприємств на 2021 рік, 

відповідно до затверджених цільових програм, також заплановані на 2021 

рік видатки на капітальні чи поточні ремонти закладів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Бокоч Ю.М. підняла питання тендерних закупівель медичними 

закладами. Запропонувала доручити управління охорони здоров’я надати 

інформацію про план закупівель на 2021 рік обладнання, медикаментів, 

технічних засобів, тощо комунально некомерційними підприємствами через 

державні публічні закупівлі. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію депутата Бокоч Ю.М. Доручити 

управлінню охорони здоров’я надати інформацію про план закупівель на 

2021 рік обладнання, медикаментів, технічних засобів, тощо комунально 

некомерційними підприємствами через державні публічні закупівлі. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії               Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

Секретар комісії        Ярослав ГЛАГОЛА 


