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ПРОТОКОЛ № 17 

засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 28.04.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

         

    

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Горват Мирослав Васильович; 

Чернобук Алла Леонідівна; 

Матюк Ігор Андрійович; 

Качур Віктор Миколайович – члени комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

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

інвалідністю, ветеранів, сім’ї та гендерної політики 

департаменту соціальної політики. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

І. Про виконання доручення постійної комісії щодо внесення змін до 

Програми додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2020-

2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Пфайфер В.В. доповіла про пророблену роботу в частині 

внесення змін до Програми додаткових гарантій соціального захисту 

громадян на 2020-2022 роки, згідно з наданим постійною комісією 

дорученням. Надала розроблений проєкт зі змінами. Звернула увагу на 

Додаток 4 Програми, а саме Порядок надання матеріальної допомоги, які 

потребують соціальної підтримки. Зазначила, що в Програмі Закарпатської 

обласної ради «Турбота» чітко прописаний Порядок надання, запропонувала 

запозичити від «Турботи» вказаний пункт. 

СЛУХАЛИ: Чернобук А.Л. поцікавилася, чи доповнений перелік документів 

довідкою про доходи у поданих змінах. 

СЛУХАЛИ: Ліврінц А.А. зауважив, що на його думку, про внесенні всіх 

поданих змін довідку про доходи надавати лише на вимогу. 

СЛУХАЛИ: Члени комісії запропонували у пункті «Спосіб надання» 

вилучити слова «заступники міського голови» та доповнити словами 

«секретар ради». Також запропонували наразі не обмежувати витрати на 

матеріальну допомогу граничними сумами. 

 Окремо зауважили, що в категорії малозабезпеченим особам та пільговим 

категоріям на покриття витрат на оплату вартості резерву абонованої 

потужності у способі надання вилучити слова «відповідно до висновку 

постійної комісії з питань соціально-гуманітарної політики, Регламенту та 

депутатської етики». 
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 При цьому, у зв’язку із відсутністю коштів міського бюджету, погодили 

внести зміни до Порядку в частині надання матеріальної допомоги 

медичним працівникам та реєстраторам медичних закладів в яких 

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

працівникам закладів, які належать до комунальної власності територіальної 

громади м. Ужгород, незалежно від місця реєстрації до 31.06.2021 року 

надавати допомогу у сумі 2000,00 грн. 

 Також запропонували запозичити з Програми «Турбота» перелік 

категорій громадян матеріальна допомога яким надається до пам’ятних дат. 

 Разом з тим, запропонували вилучити пункт 6 з Порядку. Привести у 

відповідність нумерацію пунктів Порядку. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції членів постійної комісії. Погодити 

внесення змін до Програми додаткових гарантій соціального захисту 

громадян на 2020-2022 роки. Департаменту соціальної політики 

підготувати проєкт рішення та винести на розгляд сесії міської ради із 

вищевказаними змінами. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 7; "ПРОТИ"- 0; 

"УТРИМАВСЯ"- 0; 

Не приймало участі у голосуванні – 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії              Олена КАМІНСЬКА 


