
ПРОТОКОЛ № 25 
спільного засідання постійних комісій  

з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та 

оподаткування  

і з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та соціального 

захисту населення, міжнародних, міжконфесійних відносин та туризму 

 

від 17.05.2016         м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: Гомонай В.В. – голова комісії; 

Фрінт С.Л. – заст. голови комісії; 

Готра В.В., Щадей В.І., 

Мандич Ю.В. – члени комісії. 

 

ВІДСУТНІ: 

Ковальський А.В. – секретар комісії. 

Химинець В.В. 

 

ПРИСУТНІ: Камінська О.А. – голова комісії; 

Кулін З.З. – заст. голови комісії; 

Ігнат О.В. – секретар комісії; 

Горват М.В., Ломага Ю.Ю., Риба А.Ю. – члени комісії; 

 

ВІДСУТНІ: Росада І.М. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Сушко А.А. – секретар ради; 

Гах Л.М. – начальник фінансового управління; 

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

Бабунич О.Ю. – начальник управління освіти; 

Рошко І.Г. – головний лікар МДЛ; 

Пайда О.В. – в.о. директора департаменту міського господарства; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про стан справ у системі охорони здоров’я та освіти м. Ужгорода і 

перспективи їх подальшого розвитку. 

 

СЛУХАЛИ: Гомонай В.В. ознайомив присутніх із порядком денним 

сьогоднішнього засідання та запропонував регламент роботи. Результатом 

сьогоднішнього засідання має бути вироблення конкретних заходів по 

зміцненню матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я і освіти та 

визначення шляхів взаємодії із районами в частині покриття видатків 

бюджету міста на лікування жителів інших населених пунктів. Зауважив, що 

нині не для кого не є таємницею, наскільки складне становище із 
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фінансуванням деяких видатків медичної та освітньої галузі міста. Причин 

тут багато, всім вони добре відомі. 

 Однак проблеми треба вирішувати. До того ж по роботі установ 

охорони здоров’я та освітніх закладів виборці судять про місцеву владу, її 

здатність вирішувати проблеми пересічних громадян. 

 Враховуючи вищевказане, депутатами було прийнято рішення про 

проведення спільного засідання двох постійних комісій із залученням 

широкого кола запрошених. 

 Запропонував почати із обговорення стану справ у міських закладах 

охорони здоров’я. Проаналізував звіт відділу охорони здоров’я про хід 

виконання міських цільових програм за І квартал 2016 року. Окремо 

зупинилися на необхідності збільшення на 140,0 тис. грн. обсягів 

фінансування Програми лікування хворих з гострим інфарктом міокарда із 

застосуванням тромболітичної терапії на 2016 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Гах Л.М. поставила питання чи кошти, передбачені 

зазначеною вище Програмою, витрачаються виключно на лікування 

мешканців міста. 

 Риба А.Ю. зауважив, що Ужгородській район не має ургентних 

медичних відділень, тобто  висока кількість ургентних хворих з району 

потрапляє до Ужгородських медичних установ. Оскільки районна лікарня 

(бувша залізнична лікарня) не виконує на даний момент необхідний об’єм 

медичних послуг, вважає за необхідним повернутися до перегляду умов 

договору трансферту з Ужгородською РДА та зобов’язати керівництво 

району розрахуватися з бюджетом міста за надані УЦМКЛ послуги ургентної 

допомоги мешканцям району. 

 Рошко І.Г. поінформував, що кошти, які передає Ужгородський район 

на лікування в МДЛ, не покривають повністю видатки міського бюджету. 

Сума трансферту низька і потребує коригування. Окремо зазначив, що 

відділення дитячої лікарні потребують капітального ремонту, оскільки 

останніми роками проводились, за винятком харчоблоку, лише аварійні 

невідкладні ремонтні роботи. 

 Щадей В.І. проаналізував інформацію відділу охорони здоров’я щодо 

кількості пролікованих хворих з інших районів області. Запропонував 

доручити відділу охорони здоров’я спільно із головним лікарем УЦМКЛ 

підготувати розрахунки першочергової потреби коштів  для надання 

невідкладної ургентної допомоги відділеннями УЦМКЛ. 

 Гомонай В.В. поінформував про результати розгляду рекомендацій 

постійної комісії з питань освіти… від 08.04.2016 № 01-08/4-32. 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати управлінню капітального будівництва, 

фінансовому управлінню, управлінню економіки та підприємництва за 

результатами виконання бюджету міста за 6 місяців поточного року 

передбачити наступне фінансування: 

- 1400,0 тис. грн. для проведення капітального ремонту ІІІ поверху 

міської дитячої лікарні; 
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- 548,0 тис. грн.. для завершення робіт з ремонту системи опалення 

міської дитячої лікарні по вул. Ракоці, 3,5; 

- 120,0 тис. грн. для проведення ремонту лабораторії 

рентгенологічного відділення поліклініки; 

- 12,0 тис. грн. для придбання комплекту комп’ютера для ведення 

Державної програми «Цукровий діабет»; 

 

2. Доручити відділу охорони здоров’я спільно із головним лікарем УЦМКЛ 

підготувати розрахунки першочергової потреби коштів  для надання 

невідкладної ургентної допомоги відділеннями УЦМКЛ. 

 

3. Доручити відділу охорони здоров’я підготувати пропозиції щодо 

перегляду умов договору про передачу коштів субвенції на утримання 

об’єктів спільного користування з Ужгородською районною радою в частині 

передачі коштів субвенції на здійснення видатків міського бюджету у 2016 

році для надання Ужгородською ЦМКЛ послуг з охорони здоров’я 

населенню Ужгородського району у зв’язку із відсутністю ургентної 

допомоги  в медичних закладах Ужгородського району. 

 

4.  Доручити управлінню правового забезпечення спільно із відділом охорони 

здоров’я надати пропозиції щодо механізму відшкодування витрат міського 

бюджету, пов’язаних із наданням міськими медичними закладами 

невідкладної медичної допомоги мешканцям інших районів області. 

 

5. Ініціювати проведення в першій половині червня поточного року спільного 

засідання постійних комісій міської ради із постійною комісією з питань 

бюджету Ужгородської районної ради щодо перегляду умов договору про 

передачу коштів субвенції на утримання об’єктів спільного користування з 

Ужгородською районною радою в частині передачі коштів субвенції на 

здійснення видатків міського бюджету у 2016 році для надання послуг з 

охорони здоров’я населенню Ужгородського району, залучити до засідання 

керівників медичних установ міста, міського голову, профільного заступника 

міського голови та засоби масової інформації. 

 

СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю. поінформувала присутніх про хід виконання 

цільових програм управління освіти за І квартал 2016 року. Відповіла на 

запитання присутніх. Окремо зупинилася на фінансовому звіті та заходах 

Програми матеріально – технічного забезпечення навчальних закладів у 2016 

році.  

 Поінформувала присутніх про грантовий проект від уряду Японії, 

завдяки якому дитячі дошкільні заклади міста отримали нове професійне 

кухонне обладнання. Але залишились невеликі заклади (ДНЗ № 7, 12, 28, 38, 

40, НВК «Престиж», НВК «Гармонія», НВК «Пролісок», які не попали до 

грантового проекту та теж потребують оновлення кухонного обладнання. 

Запропонувала збільшити обсяг фінансування Програми матеріально – 
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технічного забезпечення навчальних закладів у 2016 році та виділити кошти 

в сумі 392,800 тис. грн. для придбання кухонного обладнання зазначеним 

вище дошкільним закладам. 

 Додатково зазначила, що потребують кошти ЗОШ № 2 для ремонту 

каналізаційної мережі та ЗОШ № 15 для проведення ремонту даху. 

ВИСТУПИЛИ: Фрінт С.Л. просив депутатів підтримати першочергове 

виділення коштів для придбання кухонного обладнання зазначеним вище 

дошкільним закладам. 

Гах Л.М. нагадала присутнім про необхідність до 1 серпня поточного 

року укласти договори на фінансування видатків бюджету міста на 

професійно – технічну освіту мешканцями інших районів області. 

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію про хід виконання цільових програм 

управління освіти за І квартал 2016 року взяти до відома. 

2. Доручити управлінню освіти та фінансовому управлінню за результатами 

виконання бюджету міста за 6 місяців 2016 року збільшити обсяг 

фінансування Програми матеріально – технічного забезпечення навчальних 

закладів у 2016 році та виділити кошти в сумі 392,800 тис. грн. для 

придбання професійного кухонного обладнання ДНЗ № 7, 12, 28, 38, 40, НВК 

«Престиж», НВК «Гармонія», НВК «Пролісок». 

3. Рекомендувати міському голові Андріїву Б.Є.  створити робочу групу з 

визначення механізму відшкодування витрат бюджету міста, пов’язаних із 

наданням професійно – технічними закладами міста освітніх послуг 

мешканцям інших районів області. До складу робочої групи включити 

представників управління освіти, фінансового управління, управління 

правового забезпечення, депутатів міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії  

з питань соціально – економічного розвитку…          В.Гомонай 

 

 

Голова комісії з питань освіти…                       О.Камінська 


