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ПРОТОКОЛ № 20 

засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 25.05.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

Горват Мирослав Васильович; 

Чернобук Алла Леонідівна – члени комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Качур Віктор Миколайович; 

Матюк Ігор Андрійович– члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Келемец А.М. – директор департаменту соціальної 

політики; 

Пфайфер В.В. – начальник відділу у справах осіб з 

інвалідністю, ветеранів, сім’ї та гендерної політики 

департаменту соціальної політики; 

Котик І.М. – головний спеціаліст відділу у справах осіб з 

інвалідністю, ветеранів, сім’ї та гендерної політики 

департаменту соціальної політики; 

Готра В.В. – депутат міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям міста. 

 

1. Про розгляд заяв мешканців м. Ужгород з резолюцією міського 

голови та заступників на розгляд сесії: 

1.1 Гр. Барчук Нелі Василівні, 1948 року народження, мешканці  м. Ужгород, 

вул. **************, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********), онкологія, потребує допомогу на лікування.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.2 Гр. Гончаренко Олександру Андрійовичу, 1952 року народження, 

мешканцю  м. Ужгород, вул. **********, особі з інвалідністю 1гр. з/з 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків **********) 

ампутація ноги, потребує допомогу на лікування. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

10000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.3 Гр. Гусак Тетяні Михайлівні, 1974 року народження, мешканці  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), дитина з інвалідністю, ДЦП, тетрапарез нижніх кінцівок, 

постійний догляд, потребує допомогу на лікування доньки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

3000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.4 Гр. Дошиній Зузанні Шандорівні, 1971 року народження, мешканці  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), дитина з інвалідністю, ДЦП, туберкульозний менінгіт, 

атрофія зорових нервів, гідроцифалія, постійний догляд, потребує допомогу на 

лікування доньки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.5 Гр. Лолі Парасковії Андріївні, 1941 року народження, мешканці  м. 

Ужгород, вул. **********, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********), онкологія, потребує допомогу на лікування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.6 Гр. Марканич Галина Степанівна, 1962 року народження, мешканці  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), син інвалід з дитинства, ДЦП, «глибока розумова 

відсталість», симптоматична епілепсія, енурез, постійний догляд, потребує 

допомогу на лікування сина.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.7 Гр. Повханичу Анатолію Павловичу, 1963 року народження, мешканцю  

м. Ужгород, вул. **********, особі з інвалідністю 3гр. з/з (реєстраційний номер 
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облікової картки платника податків **********) потребує допомогу на 

лікування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.8 Гр. Поповичу Михайлу Васильовичу, 1946 року народження, мешканцю  

м. Ужгород, вул. **********, пенсіонер, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********) потребує допомогу на лікування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.9 Гр. Федор Марії Михайлівні, 1940 року народження, мешканці  м. 

Ужгород, вул. **********, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********) потребує допомогу на лікування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.10 Гр. Фучко Миколі Миколайовичу, 1950 року народження, мешканцю  м. 

Ужгород, вул. **********, особі з інвалідністю 3гр. з/з  внаслідок проходження 

служби в ОВС (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

**********) потребує допомогу на лікування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

5000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.11 Гр. Черняку Олександру Гавриловичу, 1972 року народження, мешканцю  

м. Ужгород, вул. **********, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків **********), потребує допомогу на лікування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

1.12 Звернення депутата міської ради  Шевчука Г., щодо надання матеріальної 

допомоги наступним громадянам: Плісова Надія Ладіславівна, Сурмай 

Єлізавета Йосипівна, Гаракаль Іван Іванович, Гаракаль Світлана Олександрівна, 

але не надав відповідний комплект документів. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

1000,00 грн. кожному громадянину за умови надання повного комплекту 

документів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.13 Гр. Ферко В.В., звернення депутата УМР Качура В., відсутня довідка про 

місце проживання (питання знято на довивчення). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

5000,00 грн. кожному громадянину за умови надання повного комплекту 

документів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.14 СЛУХАЛИ: Готра В.В. запропонував розглянути звернення гр. Лизанець 

Ольги Валеріївни, 1990 року народження, мешканки м. Ужгород, вул. 

********** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

**********) потребує допомоги на лікування батька Лизанця Валерія 

Михайловича, 1960 року народження, інфаркт головного мозку. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.15 Гр. Дранчак Наталія Михайлівна, 1987 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 1гр. з/з (пенсія 1769,00грн), 

потребує допомогу на лікування онкології. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту соціальної політики винести 

питання надання матеріальної допомоги на розгляд сесії після 

поступлення коштів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

2. Звернення громадян на розгляд комісії: 

2.1 Гр. Алєксєєва Тетяна Миколаївна, 1954 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 
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податків **********), пенсіонер (пенсія 2718,42 грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

2.2 Гр. Балог Клара Йосипівна, 1966 року народження, мешканка  м. Ужгород, 

вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

**********), дитина з інвалідністю (пенсія на дитину з інвал. 2658,67грн), 

потребує допомогу у зв'язку з важким матеріальним становищем; 

2.3 Гр. Біровчак Микола Йосипович, 1972 року народження, мешканець  м. 

Ужгород, вул. ********** (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 2гр. з/з (пенсія 2100,00грн), 

потребує допомогу на лікування; 

2.4 Гр. Бровчук Ніна Іванівна, 1935 року народження, мешканка  м. Ужгород, 

вул. ********** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

**********, пенсіонер ( пенсія 3340,20грн), хворіє, потребує допомогу на 

лікування; 

2.5 Гр. Вагіна Надія Михайлівна, 1961 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. ********** (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 2гр. з/з (пенсія 1769,00грн), 

потребує допомогу на лікування; 

2.6 Гр. Галушка Іван Іванович, 1963 року народження, мешканець  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 1гр. з/з (пенсія 1969,16 грн), 

потребує допомогу на лікування; 

2.7 Гр. Гарсенішвілі Оксана Іванівна, 1956 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. ********** (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (**********), пенсіонер ( пенсія 2269,52грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

2.8 Гр. Голомб Тетяна Степанівна, 1957 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), пенсіонер (пенсія 2967,69 грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

2.9 Гр. Губашина Марія Юріївна, 1961 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 2гр. з/з (пенсія 2200,00грн), 

потребує допомогу на лікування; 

2.10 Гр. Дюлай Іван Іванович, 1957 року народження, мешканець м. Ужгород, 

вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

**********), особа з інвалідністю 1гр. з/з (пенсія 2557,67 грн), хворіє, потребує 

допомогу   на лікування; 

2.11 Гр. Канюк Ганна Федорівна, 1950 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 2гр. з/з (пенсія 1769,00грн), 

потребує допомогу на лікування; 

2.12 Гр. Каналош Йосип Павлович, 1955 року народження, мешканець м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 
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податків **********), особа з інвалідністю 3гр. з/з (пенсія 1769,00 грн), хворіє, 

потребує допомогу   на лікування; 

2.13 Гр. Кожушко Марія Михайлівна, 1946 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), пенсіонер (пенсія 2739,09грн), хворіє, потребує допомогу 

на лікування; 

2.14 Гр. Кожушко Микола Миколайович, 1968 року народження, мешканець 

м. Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 3гр. з/з (пенсія 1769,00 грн), 

потребує допомогу у зв'язку з важким матеріальним становищем; 

2.15 Гр. Куленко Леонід Петрович, 1944 року народження, мешканець м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), пенсіонер (пенсія 2696,40 грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

2.16 Гр. Лета Юрій Васильович, 1959 року народження, мешканець м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 1гр. з/з (пенсія 1769,00 грн), хворіє, 

потребує допомогу   на лікування; 

2.17 Гр. Мадій Олена Михайлівна, 1952 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), пенсіонер (пенсія 2665,35грн), хворіє, потребує допомогу 

на лікування; 

2.18 Гр. Мазюкевич Катерина Михайлівна, 1938 року народження, мешканка 

м. Ужгород, **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), пенсіонер (пенсія 2600,00 грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

2.19 Гр. Маринцівська Надія Антонівна, 1959 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), пенсіонер (пенсія 2378,04грн), хворіє, потребує допомогу 

на оздоровлення; 

2.20 Гр. Меренда Наталія МИхайлівна, 1962 року народження, мешканка м. 

Ужгород, вул. ********** (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 2гр. з/з (пенсія 2200,00 грн), 

потребує допомогу   на лікування; 

2.21 Гр. Меренда Юлія Василівна, 1939 року народження, мешканка м. 

Ужгород, вул. ********** (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), пенсіонер (пенсія 3390,99 грн), потребує допомогу   у 

зв'язку з важким матеріальним становищем; 

2.22 Гр. Островка Іван Васильович, 1964 року народження, мешканець м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 3гр. з/з (ДСД 1769,00грн),, потребує 

допомогу на лікування; 

2.23 Гр. Островка Верона Михайлівна, 1964 року народження, мешканка м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 
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податків **********), особа з інвалідністю 3гр. з/з (ДСД 1769,00грн),, потребує 

допомогу на лікування; 

2.24 Гр. Павленко Марія Михайлівна, 1957 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), пенсіонер ( пенсія 2200,00), потребує допомогу на 

лікування; 

2.25 Гр. Петі Ганна Василівна, 1960 року народження, мешканка  м. Ужгород, 

вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

**********), особа з інвалідністю 3гр., з/з, потребує допомогу на лікування; 

2.26 Гр. Петріщак Василь Мигальович, 1967 року народження, мешканець  м. 

Ужгород, вул. ********** (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 1гр., з/з (пенсія 2200,00 грн), 

потребує допомогу на лікування; 

2.27 Гр. Попович Марія Іванівна, 1950 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), пенсіонер (пенсія 2612,28 грн), потребує допомогу на 

лікування; 

2.28 Гр. Рацин В'ячеслав Юрійович, 1940 року народження, мешканець  м. 

Ужгород, ********** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

**********), особа з інвалідністю 2гр., з/з (пенсія 1769,00  грн), потребує 

допомогу на лікування; 

2.29 Гр. Розгоні Аранка Йожефівна, 1942 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), пенсіонер (пенсія 2882,40 грн), потребує допомогу на 

лікування; 

2.30 Гр. Росада Магдалина Гейзівна, 1949 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. ********** (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 3гр., з/з (пенсія 1769,00 грн), хворіє, 

потребує допомогу на лікування; 

2.31 Гр. Січка Ганна Іванівна, 1949 року народження, мешканка  м. Ужгород, 

вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

**********), пенсіонер (пенсія 3068,43грн), хворіє, потребує допомогу на 

лікування; 

2.32 Гр. Семеренко Сергій Андрійович, 1976 року народження, мешканець  м. 

Ужгород, вул. ********** (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), ВПО, безробітній, потребує допомогу у зв'язку з важким 

матеріальним становищем; 

2.33 Гр. Слєпко Ніна Антонівна, 1938 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 3гр., з/з (пенсія 3267,16 грн), хворіє, 

потребує допомогу на лікування; 

2.34 Гр. Смірнов Юрій Олексійович, 1949 року народження, мешканець м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 1гр. внаслідок 

проходж.військ.служби (пенсія 1995,90 грн), потребує допомогу на лікування; 
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2.35 Гр. Спех Марія Василівна, 1956 року народження, мешканка  м. Ужгород, 

вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

**********), пенсіонер (пенсія 1944,60 грн), потребує допомогу на лікування; 

2.36 Гр. Стропко Тетяна Миланівна, 1989 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. **********, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********) особа з інвалідністю 3гр., з/д (пенсія 1769,00грн + ДСД 

1534,25грн), потребує допомогу у зв'язку з важким матеріальним становищем; 

2.37 Гр. Тирпак Ілона Гаврилівна, 1952 року народження, мешканка м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), пенсіонер (пенсія 3478,73 грн), потребує допомогу на 

лікування; 

2.38 Гр. Ткаченко Валентина Яківна, 1945 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 1гр., з/з, потребує допомогу на 

лікування; 

2.39 Гр. Ур Отто Тіберійович, 1985 року народження, мешканець  м. Ужгород, 

вул. **********, перебуває на обліку бездомних осіб (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків **********) геморагічний інсульт по типу 

САК, потребує допомогу на лікування та харчування; 

2.40 Гр. Федорка Людмила Іванівна, 1958 року народження, мешканка м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), пенсіонер (пенсія 1769,00 грн), потребує допомогу на 

лікування; 

2.41 Гр. Федяєва Елла Михайлівна, 1967 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 2гр., з/з (пенсія 2200,00 грн) хворіє, 

потребує допомогу на лікування; 

2.42 Гр. Шквара Марія Василівна, 1949 року народження, мешканка м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********) пенсіонер (пенсія 3229,57  грн) хворіє, потребує допомогу 

на лікування; 

2.43 Гр. Шляхта Ганна Тимофіївна, 1937 року народження, мешканка м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********) пенсіонер (пенсія 3319,00  грн) хворіє, потребує допомогу 

на лікування; 

2.44 Гр. Шпуганич Ярослава Семенівна, 1965 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. ********** (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 2гр., з/з (пенсія 1769,00грн), хворіє, 

потребує допомогу на лікування; 

2.45 Гр. Штефаньо Євгеній Михайлович, 1977 року народження, мешканець  

м. Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), особа з інвалідністю 1гр., з/д (пенсія 1769,00  грн), 

потребує допомогу у зв'язку з важким матеріальним становищем; 

2.46 Гр. Шуть Неля Порфирівна, 1933 року народження, мешканка м. 

Ужгород, вул. **********, (реєстраційний номер облікової картки платника 
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податків **********) пенсіонер (пенсія 3384,98  грн) хворіє, потребує допомогу 

на лікування; 

2.47 Гр. Яушева Галія Рахматулівна, 1951 року народження, мешканка  м. 

Ужгород, вул. ********** (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків **********), пенсіонер (пенсія 1904,02 грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту соціальної політики здійснити 

виплату матеріальної допомоги зазначеним громадянам у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

3. Про відмову у наданні грошової допомоги наступним 

заявникам(відповідно до Програми додаткових гарантій соціального захисту 

громадян на 2020-2022 роки затвердженої рішенням XLI сесії міської ради VII 

скликання 14.11.2019 року № 1726 (зі змінами): 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у наданні грошової допомоги: 

1. Адам Е.Я.  – перевищення доходів (пенсія 3742,00 грн); 

2. Божа В.І. - перевищення доходів (пенсія 4358,01 грн); 

3. Верхола В.О. – перевищення доходів (пенсія 3763,30 грн); 

4. Гергель В.Г. – перевищення доходів (пенсія 4520,51 грн); 

5. Гуснай В.Ю. - особа працездатного віку; 

6. Дубяков В.Ю. - особа працездатного віку; 

7. Ковеня В.Є.  – виділено 500грн (Протокол №8 від 25.02.21р.); 

8. Кляп Н.А. – особа працездатного віку, відсутня прописка м.Ужгород; 

9. Лешко О.В. - особа працездатного віку; 

10.  Росада М.І. - перевищення доходів (пенсія 4141,34 грн); 

11.  Свистак Г.А. - перевищення доходів (пенсія 5960,13 грн); 

12.  Ужва О.К. – особа працездатного віку; 

13.  Федорка І.В. - перевищення доходів (пенсія 3635,73 грн); 

14. Червеняк Я.А. -  отримав 1000грн (згідно Рішення сесії №162 від 30.03.21р.) 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

4. Призначити одноразову матеріальну допомогу учасникам 

антитерористичної операції на сході України відповідно до рішення 

Ужгородської міської ради ХLІ сесії VIІ скликання 14 листопада 2019 р. № 

1726 «Про Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 

2020-2022 роки» п.4: 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту соціальної політики 

призначити одноразову матеріальну допомогу учасникам 

антитерористичної операції на сході України наступним заявникам: 
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  За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

5. Про розгляд заяв на надання матеріальної допомоги медичним 

працівникам у яких діагностовано COVID-19(відповідно до рішення І сесії 

міської ради VIIІ скликання 22.12.2020 року № 56 «Про зміни до Програми 

додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2020-2022 роки»): 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові Адреса Медичне 

установа 

Примітка 

1 Бабак Євгенія Валеріївна Вул.. ********** КНП ОКІЛ Лікар-рентгенолог 

2 Бартованець Анжела 

Андріївна 
Вул.. ********** КНП ЗОКЛ Мед.сестра 

3 Белікова Лідія 

Володимирівна 
Вул.. ********** КНП 

УМЦПМСД 

Лікар амб.№7 

4 Бєлякова Тетяна 

Лаврентіївна 
Вул.. ********** КНП 

Уж.рай.КЛ 

Лікар-анестезист 

5 Білоус Андріана Василівна Вул.. ********** ЗОКЦКтаК Лікар-кардіолог 

6 Бойтор Верона Юріївна Вул.. ********** Зак.обл.лабо

р.центр 

Мед.статистик 

7 Бубело Валентина 

Миколаївна 
Вул. ********** КНП 

УМЦПМСД 

м/с амб.№2 

8 Варга Наталія Євгенівна Вул.. ********** ОКЦНтаН Молодша м/с 

9 Ворович Марія Іванівна Вул.. ********** КНП УМП Лікар -

фізіотерапевт 

10 Гаврильцо Габріелла 

Юріївна 

М. Виноградів, вул.. 

********** 

КНП УМП Мед. сестра 

11 Галайда Людмила 

Володимирівна 
Вул.. ********** КНП 

УМЦПМСД 

Лікар амб.№4 

12 Глуханич Ярослава Юріївна Вул.. ********** КНП 

УМЦПМСД 

м/с амб.№4 

13 Голодюк Надія Богданівна Вул.. ********** Лік.МВС Мол.мед.сестра 

14 Голубка Ріта Йосипівна Вул.. ********** КНП 

УМЦПМСД 

М/с амб.№4 

15 Гуштан Любов Іванівна Вул.. ********** КНП УМП Мед.сестра 

16 Деяк Наталія Василівна Вул.. ********** КНП 

УМЦПМСД 

Лікар амб.№4 

17 Дзямко Василина Василівна Вул.. ********** КНП ЗОКЛ Мед.сестра 

 Прізвище, ім’я та по батькові Адреса Сума 
(грн.) 

1 Вишневський Владислав Іванович вул. ********** 2000 

2 Вишневський Мирон Іванович вул. ********** 2000 

3 Катаниця Юрій Юрійович вул.  ********** 2000 

 ВСЬОГО  6 000 
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18 Дорі Олена Михайлівна Вул.. ********** КНП 

Зак.протипу

хлин.центр 

Мол. м/с 

19 Єрем Володимир Юрійович Вул.. ********** КНП УМПБ Л/анестезіолог 

20 Завацька Катерина Петрівна Вул.. ********** КНП УМП Лікар -фтізіатр 

21 Ілиньо Наталія Вікторівна Вул.. ********** КНП 

Уж.рай.Цент

р ПМСД 

Сімейний лікар 

22 Калинич Галина Іллівна ********** КНП УМПБ Педіатр-

неонатолог 

23 Капустей Людмила Юріївна Вул.. ********** КНП УМПБ Педіатр-

неонатолог 

24 Касич Марія Михайлівна Вул.. ********** КНП УМП Мед. сестра 

25 Колбач Святослав Павлович Вул.. ********** ЗОКСП Л/стоматолог  

26 Комісарчук Ріта Степанівна Вул.. ********** КНП ЗОКЛ Лікар-статистик 

27 Кондратенко Микола 

Сергійович 

********** ДУ ЗОЛЦ Лікар  

28 Куліс Ольга Львівна ********** Уж.ЗОШ №9 Мед.сестра 

29 Лабик Маріанна Йосипівна Вул.. ********** КНП 

УМЦПМСД 

Лікар амб.№4 

30 Лавер Леся Юріївна Вул.. ********** КНП УМПБ ак./гінеколог 

31 Лендєл Марія Іванівна Вул.. ********** КНП 

УМЦПМСД 

М/с амб.№4 

32 Лівак Ігор Васильович Вул.. ********** КНП УМПБ м/с-анестезист 

33 Лобанова Валерія 

Людвигівна 
Вул.. ********** КНП 

Уж.рай.КЛ 

Мед. сестра 

34 Локота Єлизавета Іванівна Вул. ********** КНП ЦМКЛ Лаборант  

35 Малець Любов Михайлівна С. Минай, 

**********Ужгородський р-

н 

КНП ЦМКЛ Мед.сестра 

36 Миголинець Марія 

Михайлівна 
Вул.. ********** КНП 

УМЦПМСД 

Лікар амб.№5 

37 Микита Лола Бобишоївна Вул.. ********** КНП ЗОКЛ Мед.сестра 

38 Моняк Галина Семенівна Вул.. ********** КНП ЗОКЛ Мед.сестра 

39 Музика Анастасія Ігорівна ********** КНП УМПБ Акушер  
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40 Осипенко Тетяна 

Михайлівна 

Вул.. ********** КНП ЦМКЛ Лікар - лаборант  

41 Островський Віктор 

Андрійович 
Вул.. ********** Терцентр 

 

42 Паньканинець Валентина 

Антонівна 
Вул.. ********** КНП ЗОКЛ Мед.сестра 

43 Паш Ольга Михайлівна Вул.. ********** КНП ЗОКЛ Лікар-

гастроентеролог 

44 Ребреш Ніна Михайлівна Вул.. ********** КНП ЦМКЛ Мед.сестра 

45 Решетар Ольга Василівна Вул.. ********** КНП ЗОКЛ Лікар - лаборант 

46 Рижонков Володимир 

Михайлович 
Вул.. ********** ДУ ЗОЛЦ Лікар  

47 Сабо Наталія Іванівна Вул.. ********** КНП 

УМЦПМСД 

М/с амб.№5 

48 Сангрет-Бартованець Наталія 

Михайлівна 
Вул.. **********  ОКЦНтаН Лікар-

анестезіолог 

49 Семенова Галина 

Миколаївна 
Вул.. ********** КНП 

Уж.рай.КЛ 

Лікар-бактеріолог 

50 Сеневич Мар’яна Федорівна Вул.. ********** КНП ОКІЛ Мед.сестра 

51 Сіра Алла Юріївна Вул. ********** КНП УМП Лікар-аллерголог 

52 Сітник Галина Ярославівна Вул.. ********** ДУ ЗОЛЦ Лікар  

53 Созонюк Ольга Василівна Вул.. ********** КНП ЗОКЛ Лікар функц.діагн 

54 Стеблак Марія Вікентіївна Вул.. ********** Лік.МВС Мол.мед.сестра 

55 Стефанюк Леся Романівна Вул. ********** КНП УМПБ Л/терапевт 

56 Теліга Вікторія Михайлівна Вул.. ********** КНП 

УМЦПМСД 

Лікар амб.№8 

57 Тороні Марія Петрівна Вул.. ********** КНП УМПБ Мед.сестра 

58 Торохтін Юрій 

Олександрович 
Вул.. ********** Уж.ЗОШ №9 Лікар  

59 Тофан Анжела Михайлівна Вул.. ********** КНП УМПБ Акушер  

60 Третиник Марія Іванівна Вул.. ********** КНП 

Зак.протипу

хлин.центр 

Мол. м/с 

61 Трофімчук Тамара 

Степанівна 

Вул.. ********** КНП ОКІЛ Мед.сестра 

62 Тягур Наталія Філімонівна Вул. ********** КНП 

УМЦПМСД 

Лікар амб.№4 

63 Фатула Олеся Степанівна Вул.. ********** КНП ОКІЛ Мед.сестра 
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64 Цайська Вікторія Степанівна Вул.. ********** ЗОКЦКтаК Мед.статистик 

65 Ченько Віктор 

Олександрович 
Вул.. ********** ОКЦНтаН Брат мед.-

анестезист 

66 Червоноока Валентина 

Семенівна 
********** КНП 

УМЦПМСД 

М/с амб.№8 

67 Чудінова Анжела 

Володимирівна 
Вул.. ********** ЗОКСП Мед.сестра 

68 Шапочка Тетяна Андріївна Вул.. ********** КНП ЦМКЛ Рентген лаборант  

69 Шимон Світлана Дмитрівна Вул.. ********** КНП ОКІЛ Лікар-інфекціонст 

70 Шітєва Ольга Миколаївна Вул.. ********** КНП УМПБ Мед.сестра 

71 Козар Євгенія Іванівна Вул. ********** КНП ОКІЛ Мед.сестра 

72 Погоріляк Андрій Йосипович Вул. ********** КНП ЗОКЛ Зав.опікового 

відділення 

73 Оленішак Олена Михайлівна Вул. ********** Терцентр Мол. мед.сестра 

74 Уліганинець Маріанна 

Михайлівна 

********** КНП УМПБ Акушер-гінеколог 

75 Лошак Юрій Юрійович Вул. ********** КНП ЦМКЛ Мед.брат 

76 Фальбуш Оксана Іванівна ********** КНП УМП Лікар-

офтальмолог 

77 Бончак Оксана Михайлівна М. Львів, вул. ********** КНП УМП Ортопед-

травматолог 

ВИРІШИЛИ: Розглянути заяви медичних працівників на засіданні 

постійної комісії після поступлення кошторисних призначень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

5.1 Про відмову к наданні матеріальної допомоги медичним працівникам у 

яких діагностовано COVID-19 , відповідно до рішення І сесії міської ради 

VIIІ скликання 22.12.2020 року № 56 «Про зміни до Програми додаткових 

гарантій соціального захисту громадян на 2020-2022 роки», у зв’язку з 

відсутністю реєстрації у м. Ужгород та не відповідності класифікатору 

медичних посад наступним громадянам: 
1 Бенесюк Ганна Іванівна вул. ********** КНП «Центр 

легеневих 

хвороб 

Робітник 

комплексного 

обслугов.закладу 

2 Грешко Клара Адальбертівна с.Коритняни, вул. **********, 

Ужгород.р-н 

КНП 

«Зак.обл.центр 

псих.здоровя» 

Молодша м/с 

3 Гроскоп Оксана Томашівна вул.. ********** Пологовий 

будинок 

Сестра-господарка 

4 Данацко Валентина Василівна м.Полтава, пров. ********** КНП  «ЗОКЛ» Молодша м/с 

5 Краус Галина Василівна с.Сторожниця, **********, 

Ужгород.р-н 

Обл.центр мед.-

соц.експертизи 

Лікар-невропатолог 
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6 Кропотова Тетяна Сергіївна вул. **********   КНП «УМП» Реєстратор 

медичний 

7 Лембак Міладі Степанівна вул. ********** КНП 

«Зак.протипухли

н.центр» 

Прц-к з 

госп.діяльності 

8 Незгода Наталія 

Володимирівна 

с.Камяниця, вул. 
**********Ужгород.р-н 

Обл.центр мед.-

соц.експертизи 

Реєстратор 

медичний 

9 Петрище Надія Михайлівна с.Баранинці, вул**********, 

Ужгород.р-н 

Обл.центр мед.-

соц.експертизи 
Старша м/с 

10 Полак Наталія Іванівна с.Минай, вул. **********, 

Ужгород.р-н 

КНП  «ЗОКЛ» Молодша м/с 

11 Попадинець Тетяна 

Іванівна 
с.Домбоки, вул. **********, 

Мукачів.р-н 

КНП  «ЗОКЛ» Молодша м/с 

12 Сакадаті Анжеліка 

Йосифівна 

с.Ярок Зак.обл.клінік.

стомат.пол-ка 

Молодша м/с 

13 Словенка Галина Федорівна Львівська обл.. ДУ 

«Закарпат.обл.

лаборатор.цент
р МОЗ» 

Санітарний 

фельдшер 

14 Талапко Степан Бейлович вул. ********** КНП «УМП» Інженер з охорони 

праці 

15 Тимошко Владислав 

Артурович 
вул.. ********** КНП 

«Зак.обл.центр 

кардіології» 

Інженер-радіолог 

16 Тичка Оксана Михайлівна с.Буковець,  **********,  

Мукачів.р-н 

КНП 

«обл..шкір-
вен.центр» 

Медична сестра 

17 Товт СвітланаІванівна с.Коритняни, вул. **********, 

Ужгород.р-н 

КНП 

«Зак.обл.центр 

псих.здоровя» 

Молодша м/с 

18 Грошик Одарка Юріївна вул. ********** Пологовий 

будинок 

Дезінфектор 

неонатолог.від-ня 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у з 

зв’язку із відсутністю реєстрації у м. Ужгород та не відповідність 

класифікатору медичних посад. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Пфайфер В.В. повідомила про звернення начальника управління 

охорони здоров’я № 4 від 27.04.2021р. щодо внесення змін та доповнень до 

Додатку 4, доповнивши розділ 2 Порядку надання матеріальної допомоги 

громадянам, які потребують соціальної підтримки: «Матеріальна допомога 

медичним працівникам, реєстраторам медичних закладів в яких 

діагностовано COVID-19, які зареєстровані в м. Ужгород та медичним 

працівникам закладів, які належать до комунальної власності територіальної. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку із обмеженим фінансуванням Програми. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: Пфайфер В.В. повідомила, що надійшло звернення начальника 

голови громадської організації «Сім’ї Героїв України» 15.10.2020 року № 

3169/03-11, членів родин загиблих учасників АТО/ООС № Ко -1079 від 

26.04.2021р. та лист голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

11.09.2020р. № 06-17/2362 щодо розроблення місцевих програм надання 

додаткових пільг і гарантій, підтримки та захисту сімей загиблих захисників, 

ветеранів, їхніх родин, удосконалення механізму їхньої реалізації та 

забезпечення їх належного фінансування в частині: 

- надання матеріальної щомісячної допомоги родинам загиблих Героїв із 

розрахунку 3500,00 грн. на дитину. 

- подарунки до Дня святого Миколая, першого вересня, Дня дитини, Дня 

матері. 

- компенсацію на санаторне курортне лікування на дружину і дітей раз нарік, а 

також для батьків загиблих Героїв. 

- збільшення щомісячної адресної допомоги членам сімей загиблих учасників 

АТО - мешканців м. Ужгород, яким надано відповідний статус у 2000 грн. 

щомісячно на покриття зазначених витрат. 

Станом на 01.05.2021 році в м. Ужгород проживають 29 особи (члени 

загиблих учасників АТО/ООС, з них 10 дітей та 19 дружин та батьків).  

Надання щомісячної допомоги дітям до 18 років (якщо навчаються на 

денній формі навчання до 23 років) загиблих учасникам бойових дій : 

 10*3500*7=245000,00 грн. ( 01.06.2021-31.12.2021); 

Компенсацію на санаторне курортне лікування на дружину і дітей раз на 

рік, а також для батьків загиблих Героїв при умові перебування департаменті 

соціальної політики для забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Розмір 

компенсації враховувати відповідно до Наказу Міністерства у справах 

ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО України «Про встановлення 

граничної вартості санаторно-курортної путівки (ліжко – дня)». На 2021 рік за 

проектом Наказу Міністерства ветеранів сума становить 15015 грн. на 21 

календарний день для учасників АТО/ООС та родин загиблих учасників АТО: 

 19*15015=285285,00 грн. в рік; 

Збільшити суму щомісячної адресної допомоги членам сімей загиблих 

учасників АТО та учасникам Революції Гідності - мешканців м. Ужгород, яким 

надано відповідний статус у 2000 грн. щомісячно на покриття зазначених 

витрат. 30*1500*7=315000 грн. ( 01.06.2021-31.12.2021); 

Подарунки 4 рази в році (до Дня святого Миколая, першого вересня, Дня 

дитини, Дня матері) на суму 29*2000 грн. = 58000 грн. 

Додаткова потреба в коштах: 903285,00 грн. 

СЛУХАЛИ: Чернобук А.Л. наголосила про важливість порушеного у зверненні 

питання, проте задля всебічного розгляду питання та об’єктивного його 

вирішення запропонувала провести спільне засідання постійної комісії з питань  

соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, 

інвестиційної та регуляторної політики по розгляду питання виділення 

додаткових коштів. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати провести спільне засідання постійної комісії з 

питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, 

інвестиційної та регуляторної політики із залученням представників 

департаменту фінансів та бюджетної політики та департаменту соціальної 

політики. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії              Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

 

Секретар комісії       Ярослав ГЛАГОЛА 


