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ПРОТОКОЛ № 14 

засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від15.04.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Горват Мирослав Васильович; 

Чернобук Алла Леонідівна – члени комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

Качур Віктор Миколайович; 

Матюк Ігор Андрійович – члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Келемец А.М. – директор департаменту соціальної 

політики; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

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. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд листа департаменту соціальної політики від 13.04.2021 

року № 4499. 

2. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям 

міста знятих на до вивчення (23.03.2021 р. протокол №11). 

3. Про розгляд заяв ГО «Союз Чорнобиль України м. Ужгорода» (лист 

ГО «СЧУ» МІСТА УЖГОРОДА від 09.04.2021 року № 1197/03-10) та 

Закарпатського благодійного фонду соціальних гарантій 

військовослужбовців та ветеранів «Союз Чорнобиль Збройних Сил 

України м. Ужгорода» щодо надання матеріальної допомоги постраждалим 

внаслідок аварії на ЧАЕС з нагоди 35 річниці з дня Чорнобильської 

катастрофи у розмірі 5000,00 грн. 

 

1. Про розгляд листа департаменту соціальної політики від 13.04.2021 

року № 4499. 

СЛУХАЛИ: Пфайфер В.В. повідомила, що згідно поданого листа від 

13.04.2021 року № 4499 департамент соціальної політики звертається з 

клопотанням до членів комісії щодо повторного розгляду заяв на надання 

матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям міста, а саме, пропонує 
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відмовити у виплаті матеріальної допомоги в сумі 500,00 грн. згідно 

рекомендації профільної комісії (протокол № 8 від 25.02.2021р.), оскільки  

рішенням IVсесії міської ради VIII скликання 30.03.2021 року № 138 «Про 

надання та відмову у наданні грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям 

міста» призначено по 2000,00 грн. наступним громадянам: 

2.15 Гр. Вейкай Іван Юрійович, 1952 року народження, мешканець  м. 

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

платника податків ************), пенсіонер,хворіє, потребує допомогу на 

лікування; 

2.25 Гр. Ганчак Мігаль Павлович, 1943 року народження, мешканець м. 

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

платника податків ************), пенсіонер (пенсія 3121,45 грн.), потребує 

допомогу у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем; 

2.26 Гр. Ганчак Надія Іванівна, 1949 року народження, мешканка  м. 

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

платника податків ************), пенсіонер (пенсія 3220,79 грн), потребує 

допомогу у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем; 

2.42 Гр. Дідик Ольга Федорівна, 1948 року народження, мешканка  м. 

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

платника податків ************), пенсіонер (пенсія 2576,90 грн),хворіє, 

потребує допомогу на лікування; 

2.83 Гр. Медве Адальберт Адальбертович, 1940 року народження, 

мешканець  м. Ужгород, вул. ************, (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ************), пенсіонер (пенсія 5359,86 

грн),потребує допомогу у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем; 

2.138 Гр. Шпонтак Марія Юріївна, 1954 року народження, мешканка  м. 

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

платника податків ************), пенсіонер (пенсія 2481,38 грн), 

перехворіла КОВІД-19, потребує допомогу на лікування; 

2.139 Гр. Шпонтак Іван Михайлович, 1954 року народження, мешканець  м. 

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

платника податків ************), пенсіонер (пенсія 3573,98 грн), перехворів 

КОВІД-19, потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання департаменту 

соціальної політики. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Пфайфер В.В. доповіла, що гр. Піпаш Т.В., яка зареєстрована в с. 

************ Ужгородського району, медичному працівнику "Закарпатського 

обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України»на 

підставіпротоколу засідання постійної комісії 25.03.2021 року № 12 

рекомендовано надати 5000,00 грн. відповідно дорішення І сесії міської ради 
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VIIІ скликання 22.12.2020 року № 56 «Про зміни до Програми додаткових 

гарантій соціального захисту громадян на 2020-2022 роки ». Проте, згідно з 

додатком 4 Порядку надання матеріальної допомоги громадянам, які 

потребують соціальної підтримки – «Матеріальна допомога надається 

медичним працівникам, в яких діагностовано КОВІД-19, які зареєстровані в м. 

Ужгород та медичним працівникам закладів, що належать до комунальної 

власності територіальної громади м. Ужгород, незалежно від місця реєстрації. 

Враховуючи ново виявлені обставини, запропонувала повторно 

розглянути заяву медичного працівника Піпаш Т.В. та відмовити у задоволенні 

клопотання, згідно із додатком 4 Порядку надання матеріальної допомоги 

громадянам, які потребують соціальної підтримки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання департаменту 

соціальної політики. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

2. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям 

міста знятих на до вивчення (23.03.2021 р. протокол №11). 

СЛУХАЛИ: Пфайфер В.В. надала інформацію на доручення постійної комісії в 

частині аналізу заяв на відповідність нормативних документів міської ради та 

вказала на норми законодавства щодо можливості задоволення клопотань, 

згідно напрацювань департаменту соціальної політики. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту соціальної політики підготувати та 

винести на розгляд чергової сесії міської ради проєкт рішення в частині 

внесення до Програми додаткових гарантій соціального захисту громадян 

на 2020 -2022 роки наступних змін: 

- при розгляді заяв на надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста, допомогу надавати, якщо 

сума доходів у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує 

двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили 

працездатність. 

- доповнити перелік документів, що подаються заявником на 

підтвердження обставин, що свідчать про необхідність надання 

соціальної підтримки довідкою про доходи. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 5; 

"ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Пфайфер В.В. надала перелік питань щодо надання матеріальної 

допомоги малозабезпеченим мешканцям міста знятих на довивчення. 
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СЛУХАЛИ:Камінська О.А. запропонувала розглянути питання надання 

матеріальної допомоги наступним громадянам: 

2.1 Гр. Андращук Вікторія Павлівна, 1949 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 2269,13 грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.2 Гр. Андрела Олександр Омелянович, 1958 року народження, мешканецьм. 

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

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

2100,00грн),потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.3 Гр. Барна Єва Бернатівна, 1957 року народження, мешканка  м. Ужгород, 

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

************), пенсіонер (пенсія 2321,00грн), хворіє, потребує допомогу на 

лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.4 Гр. Бартованець Тетяна Омелянівна, 1966 року народження, мешканка  м. 

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

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

зв'язку з важким матеріальним становищем; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.5 Гр. Белейканич Хелга Янівна, 1957 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 2100,00грн), потребує допомогу на 

лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.6 Гр. Береній Руслан Олександрович, 1988 року народження, мешканець м. 

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

податків ************), особа з інвалідністю 3гр., з/з внаслідок війни,потребує 

допомогу на лікування; 
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ВИРІШИЛИ:Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що заявник не підпадає під категорію малозабезпечених громадян. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.7 Гр. Білак Василина Миколаївна, 1951 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 1952,09грн),потребує допомогу у 

зв'язку з важким матеріальним становищем; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.8 Гр. Біровчак Софія Іванівна, 1966 року народження, мешканка  м. 

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

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

2413,81грн),потребує допомогуна лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.9 Гр. Біровчак Тетяна Іванівна, 1972 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************), дитина з інвалідністю,потребує допомогу на лікування 

сина; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.10 Гр. Біцай Тамара Олександрівна, 1953 року народження, мешканкам. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія  1973,13 грн), хворіє, потребує 

допомогуна лікування. 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.11 Гр. Бубняк Володимир Йосипович, 1950 року народження, мешканець м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 9821,89 грн), хворіє, потребує 

допомогуна лікування. 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що заявник не підпадає під категорію малозабезпечених громадян. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.12 Гр. Візіканич Іван Васильович, 1968 року народження, мешканець м. 

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



6 
 

податків ************), особа з інвалідністю 3гр., з/з (пенсія 2200,00  

грн),потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.13 Гр. Гурба Ірина Василівна, 1965 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; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.14 Гр. Данацко Марія Михайлівна, 1957 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 1769,00 грн), хворіє, потребує 

допомогуна лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.15 Гр. Данацко Іштван Мигалевич, 1944 року народження, мешканець  м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 2814,00грн), потребує допомогу у 

зв'язку з важким матеріальним становищем; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.16 Гр. Динько Магдалина Василівна, 1951 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 2738,78грн), потребує допомогу на 

лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.17 Гр. Зінич Дося Миколаївна, 1949 року народження, мешканкам. Ужгород, 

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

************), пенсіонер, хворіє, потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
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2.18 Гр. Іванчик Іван Юрійович, 1952 року народження, мешканець  м. 

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

податків ************), особа з інвалідністю 3гр., з/з (пенсія 4223,05 

грн),потребує допомогу на лікування 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що заявник не підпадає під категорію малозабезпечених громадян. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.19 Гр. Кашшай Клара Андріївна, 1949 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************), особа з інвалідністю 2гр., з/з (пенсія 5965,17грн), 

потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що заявник не підпадає під категорію малозабезпечених громадян. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.20 Гр. Кіш Жанна Іванівна, 1951 року народження, мешканка  м. Ужгород, 

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

************), пенсіонер (пенсія 3188,36грн),потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.21 Гр. Клоцбах Володимир Федорович, 1960 року народження, мешканець  

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

податків ************), особа з інвалідністю 3гр., з/з (пенсія 2200,00  грн.), 

потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.22 Гр. Ковач Еріка Елемирівна, 1967 року народження, мешканкам. 

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

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

2200,00грн),потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.23 Гр. Козак Марія Михайлівна, 1952 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 4627,56грн),потребує допомогу   у 

зв'язку зі скрутним матеріальним становищем; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що заявник не підпадає під категорію малозабезпечених громадян. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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«за» - одноголосно. 

2.24 Гр. Комарницька Ярослава Платонівна, 1952 року народження, мешканка  

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

платника податків ************), пенсіонер, потребує допомогу у зв'язку зі 

скрутним матеріальним становищем; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.25 Гр. Костич Олена Петрівна, 1950 року народження, мешканка  м. 

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

податків ***********), пенсіонер (пенсія 2659,59 грн.), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.26 Гр. Крупанич Жужанна Омелянівна, 1971 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; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

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

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 4091,22грн), потребує допомогу у 

зв'язку зі скрутним матеріальним становищем; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що заявник не підпадає під категорію малозабезпечених громадян. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.28 Гр. Лавренко Людмила Михайлівна, 1934 року народження, мешканка м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 3281,78грн), потребує допомогу на 

лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.29 Гр. Левкулич Магдалина Василівна, 1951 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************),пенсіонер, потребує допомогу у зв'язку зі скрутним 

матеріальним становищем; 
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ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

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

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 4599,00 грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що заявник не підпадає під категорію малозабезпечених громадян. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.31 Гр. Маманова Олена Павлівна, 1970 року народження, мешканка м. 

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

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

грн),потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.32 Гр. Мацкевич Галина Іванівна, 1969 року народження, мешканець  м. 

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

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

2100,00грн),потребує допомогуна лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.33 Гр. Молнар Золтан Золтанович, 1958 року народження, мешканець  м. 

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

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

лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.34 Гр. Мориляк Тамара Миколаївна, 1964 року народження, мешканка м. 

Ужгород, ************3, (реєстраційний номер облікової картки платника 

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

2200,00грн),потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.35 Гр. Мудра Йолана Павлівна, 1952 року народження, мешканкам. 

Ужгород, вул. ************ (реєстраційний номер облікової картки платника 
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податків ************)пенсіонер (пенсія  1994,06 грн), потребує допомогу у 

зв'язку зі скрутним матеріальним становищем; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.36 Гр. Надь Клара Юліївна, 1944 року народження, мешканка м. Ужгород, 

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

************), пенсіонер (пенсія 2731,78 грн),потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.37 Гр. Надь Олександр Іванович, 1941 року народження, мешканець м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 3185,51 грн), потребує допомогу на 

лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.38 Гр. Нестєрова Єва Андріївна, 1935 року народження, мешканець  м. 

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

податків ************), особа з інвалідністю 2гр., з/з (пенсія 2967,89грн), 

потребує допомогу у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.39 Гр. Палко Василь Іванович, 1960 року народження, мешканець  м. 

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

податків ************), пенсіонер,потребує допомогу у зв'язку зі скрутним 

матеріальним становищем; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що заявник не підпадає під категорію малозабезпечених громадян. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.40 Гр. Панченко Людмила Миколаївна, 1956 року народження, мешканка м. 

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

податків ************) пенсіонер, потребує допомогу у зв'язку зі скрутним 

матеріальним становищем; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
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2.41 Гр. Пап Ерік Юрійович, 1999 року народження, мешканець  м. Ужгород, 

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

************), особа з інвалідністю 1гр., з/д (пенсія 4830,80грн), потребує 

допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.42 Гр. Піпаш Любов Василівна, 1957 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 176,00 грн), потребує допомогу на 

лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.43 Гр. Пилявський Іван Миколайович, 1939 року народження, мешканець м. 

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

податків ************), особа з інвалідністю 2гр., з/з (пенсія 4500,24грн), 

потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що заявник не підпадає під категорію малозабезпечених громадян. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.44 Гр. Пилявська Лідія Дмитрівна, 1940 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 3497,13  грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.45 Гр. Пойда Меланія Юріївна, 1949 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************), особа з інвалідністю 3гр., з/з (пенсія 1965,76  грн), 

хворіє, потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.46 Гр. Попович Марія Іванівна, 1942 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 3514,06грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.47 Гр. Попович Любов Павлівна, 1949 року народження, мешканка м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 3560,98 грн), потребує допомогу на 

лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що заявник не підпадає під категорію малозабезпечених громадян. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.48 Гр. Рекеть Марія Петрівна, 1955 року народження, мешканка  м. Ужгород, 

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

************), особа з інвалідністю 3гр., з/з (пенсія 2927,92 грн), хворіє, 

потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.49 Гр. Рівіс Василь Васильович, 1985 року народження, мешканець м. 

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

податків ************), особа з інвалідністю 2гр., з/, потребує допомогу на 

лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.50 Гр. Рішко Іван Михайлович, 1950 року народження, мешканець  м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 1819,88грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

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

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 3715,76грн),хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що заявник не підпадає під категорію малозабезпечених громадян. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.52 Гр. Руднєва Поліна Миколаївна, 1956 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 2249,07грн), потребує допомогу на 

лікування; 
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ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.53 Гр. Рущак Олена Петрівна, 1957 року народження, мешканкам. Ужгород, 

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

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

допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.54 Гр. Савчина Наталія Іванівна, 1961 року народження, мешканка м. 

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

податків ************), особа з інвалідністю 3гр., з/з (пенсія 2200,00грн) 

потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.55 Гр. Сегеда Омелян Андрійович, 1954 року народження, мешканець  м. 

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

податків ************), особа з інвалідністю 3гр., з/з (пенсія 2554,52грн), 

потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

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

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 5627,19грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що заявник не підпадає під категорію малозабезпечених громадян. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.57 Гр. Товтин Клара-Люба Іванівна , 1949 року народження, мешканка м. 

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

податків ************), особа з інвалідністю 3гр., з/з (пенсія 4905,23  грн), 

потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що заявник не підпадає під категорію малозабезпечених громадян. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 
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2.58 Гр. Товтин Ганна Василівна, 1947 року народження, мешканка м. 

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

податків ************), пенсіонер, хворіє, потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.59 Гр. Трунова Галина Іванівна, 1955 року народження, мешканка м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 2637,19грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.60 Гр. Туряниця Руслан Іванович, 1981 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 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.61 Гр. Туряниця Сергій Іванович, 1983 року народження, мешканець  м. 

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

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

потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.62 Гр. Усманова Ганна Іванівна, 1951 року народження, мешканка м. 

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

податків ************) пенсіонер (пенсія 4446,31 грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що заявник не підпадає під категорію малозабезпечених громадян. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.63 Гр. Ухач Ірина Юріївна, 1960 року народження, мешканкам. Ужгород, 

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

************), пенсіонер (пенсія 2712,87грн) хворіє, потребує допомогу на 

лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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«за» - одноголосно. 

2.64 Гр. Хома Розалія Вікентівна, 1949 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************), пенсіонер (пенсія 3518,74грн), онкологія, потребує 

допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. Департаменту соціальної політики винести питання на 

розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.65 Гр. Хрипак Галина Іванівна, 1935 року народження, мешканка  м. 

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

податків ************), особа з інвалідністю 2гр., з/з (пенсія 2750,24грн), 

хворіє, потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.66 Гр. Цигейка Ірина Іванівна, 1944 року народження, мешканка м. Ужгород, 

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

************), пенсіонер (пенсія 4613,36грн), хворіє, потребує допомогу на 

лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із тим, що заявник не підпадає під категорію малозабезпечених громадян. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.67 Гр. Шанта Ірина Петрівна, 1955 року народження, мешканка м. Ужгород, 

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

************), пенсіонер (пенсія 2100,00), потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.68 Гр. Швецова Марія Юріївна, 1953 року народження, мешканка м. 

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

податків ************), особа з інвалідністю 3гр., з/з, (пенсія 2100,00грн) 

потребує допомогу на лікування; 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 

грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

2.69 Гр. Любці Владиславу Михайловичу, 1959 року народження, мешканцю  

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

картки платника податків ************), підтоплення будинку та 

прибудинкових територій, потребує допомогу на вирішення соціально-

побутових питань.  
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ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Рекомендувати заявнику 

доповнити пакет документів актом-обстеження приміщень та 

прибудинкової території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати департаменту соціальної політики здійснити 

виплату матеріальної допомоги зазначеним громадянам у розмірі 500,00 

грн. 

 За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

4. Про розгляд заяв ГО «Союз Чорнобиль України м. Ужгорода» (лист 

ГО «СЧУ» МІСТА УЖГОРОДА від 09.04.2021 року № 1197/03-10) та 

Закарпатського благодійного фонду соціальних гарантій 

військовослужбовців та ветеранів «Союз Чорнобиль Збройних Сил 

України м. Ужгорода» щодо надання матеріальної допомоги постраждалим 

внаслідок аварії на ЧАЕС з нагоди 35 річниці з дня Чорнобильської 

катастрофи у розмірі 5000,00 грн. 

СЛУХАЛИ: Пфайфер В.В. надала перелік заяв ГО «Союз Чорнобиль України 

м. Ужгорода» та Закарпатського благодійного фонду соціальних гарантій 

військовослужбовців та ветеранів «Союз Чорнобиль Збройних Сил України м. 

Ужгорода» щодо надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок 

аварії на ЧАЕС з нагоди 35 річниці з дня Чорнобильської катастрофи. 

СЛУХАЛИ:Камінська О.А. поцікавилася, чи мають право різного роду 

організації звертатися з клопотанням щодо надання матеріальної допомоги для 

громадян за списком, чи за такою допомогою слід звертатися за особистою 

заявою. 

СЛУХАЛИ: Пфайфер В.В. повідомила, що організації звернулися зі списком, 

доповнивши клопотанням особистими заявами громадян. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. поцікавилася, чи департамент соціальної політики 

має кошти щоб задовольнити клопотання в повному обсязі, згідно поданих 

заяв. 

СЛУХАЛИ: Пфайфер В.В. проінформувала, що згідно бюджетних призначень 

по Програмі додаткових соціальних гарантій громадян на 2021 рік коштів для 

задоволення клопотання в повному обсязі немає. 

СЛУХАЛИ: Чернобук А.Л. зазначила, що на розгляд комісії від департаменту 

соціальної політики надійшли звернення від Го та БФ  про надання 

матеріальної допомоги постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС з нагоди 35 

річниці з дня Чорнобильської катастрофи на суму близько 300,00 тис. грн.. 

Додала, що департаментом не надано постійній комісії жодних листів чи 

супровідних записок із інформацією про відсутність коштів по Програмі. 

 Враховуючи наведене, повідомила, що недоцільно, в період пандемії, 

брати фінансове зобов’язання по виплаті матеріальних допомог, коли в бюджеті 

немає коштів на фінансування матеріальної допомоги медикам в сумі 5000,00 

грн., що перехворіли на COVID-19, відповідно до рішення сесії, коли за 

відсутністю коштів немає можливості надати малозабезпеченим мешканцям 
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міста допомогу в сумі 500,00 грн., тому за таких умов утримується при 

голосуванні. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. поцікавилася у департаменту фінансів та 

бюджетної політики, чи надходили від департаменту соціальної політики 

запити на додаткову потребу в коштах для здійснення виплат згідно поданих 

клопотань про надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок аварії 

на ЧАЕС з нагоди 35 річниці з дня Чорнобильської катастрофи. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. повідомила, що надійшов лист від самих чорнобильців 

про виділенню коштів на проведення святкового обіду для ветеранів та 

учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи. Однак їм було відмовлено 

оскільки такого роду видатки не передбачені Програмою. 

 Повідомила комісії, оскільки на постійній комісії передано повноваження 

по розгляду питань щодо надання матеріальної допомоги, слід чітко знати обсяг 

призначень по Програмі, оскільки в минулому році відслідковувалася ситуація, 

коли рішення сесії випереджали бюджетні призначення. Ні в якому випадку не 

можна брати зобов’язання без фінансового ресурсу. Тому запропонувала 

постійній комісії розглянути фінансові можливості і лише після надання 

пропозицій приймати рішення. 

СЛУХАЛИ: Чернобук А.Л. повідомила, що комісія за те щоб задовольнити всіх 

потреби згідно поданих листів, провести засідання позачергово, але 

департамент соціальної політики має надати в найкоротші строки свої 

пропозиції, як головного розпорядника коштів, щодо повного або часткового 

задоволення клопотання по вказаному питанню. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. зазначила, що станом на сьогодні коштів в бюджеті 

немає, тому запропонувала департаменту соціальної політики провести аналіз 

видатків та надати пропозиції щодо перерозподілу в межах одного 

розпорядника. Додатково запропонувала комісії доручити головному 

розпоряднику надати залишки призначень по кожному коду Програм 

соціального спрямування. За результатами отриманої інформації визначити 

пріоритетність напрямків для фінансування. 

СЛУХАЛИ: Келемец А.М. повідомила, що кошти в департаменту відсутні. 

Повідомила, що департамент звертався до міського голови з листами на 

додаткову потребу коштів на здійснення фінансування по соціальному 

напрямку, проте коштів в бюджеті немає. Також доповіла про нестачу коштів 

на виплату медикам в сумі 5000, 00 грн., які перехворіли на COVID-19. При 

цьому запропонувала постійній комісії ініціювати внесення змін до Програми в 

частині зменшення суми виплати для медиків. 

ВИРІШИЛИ: 1. Залишити питання на довивченні.  

2. Доручити департаменту соціальної політики на наступне засідання 

постійної комісії, надати пропозиції щодо можливості задоволення 

клопотання в частині фінансування ГО «Союз Чорнобиль України м. 

Ужгорода» та Закарпатського благодійного фонду соціальних 

гарантій військовослужбовців та ветеранів «Союз Чорнобиль 

Збройних Сил України м. Ужгорода», відповідно до Програми 

додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2020- 2021 

роки. 
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3. Доручити департаменту соціальної політики надати інформацію про  

залишки призначень по кожному коду кожної з програм соціального 

спрямування у вигляді таблиці (заплановані кошти в Програмі на 

поточний рік, забезпечення коштами та касові видатки). Інформацію 

надати до 27 квітня 2021 року. 

 

 

 

Голова комісії               Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

Секретар комісії       Ярослав ГЛАГОЛА 


