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ПРОТОКОЛ № 21 

засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 08.06.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

Чернобук Алла Леонідівна; 

Матюк Ігор Андрійович – члени комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Качур Віктор Миколайович; 

Горват Мирослав Васильович – члени комісії. 

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

інвалідністю, ветеранів, сім’ї та гендерної політики 

департаменту соціальної політики; 

Трускавецька Д.І. – заступник директора департаменту 

соціальної політики. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

Про Порядок надання матеріальної допомоги громадянам, які 

потребують соціальної підтримки. 

СЛУХАЛИ: Пфайфер В.В., Трускавецька Д.І. повідомили про розробку 

Програми посилення соціального захисту «Добра справа» на 2021-2023 роки. 

 Ознайомили членів постійної комісії з розробленим Порядком надання 

матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки, який 

визначає механізм надання та виплати матеріальної допомоги, що буде 

надаватися згідно із Програмою посилення соціального захисту «Добра 

справа». 

Зокрема наголосили, що згідно з Порядком, матеріальна допомога буде 

надаватися наступним категоріям громадян: 
- Малозабезпечені, непрацездатні громадяни, багатодітні та неповні сім’ї, 

громадяни похилого віку, ветерани війни та праці, особи з обмеженими 

фізичними можливостями, особи, які постраждали від пожежі, стихійного лиха 

чи підтоплень, інші громадяни, які потребують лікування та/або соціальної 

підтримки. 

- Важкохворі громадяни на лікування, протезування, придбання імплантатів, 

проведення оперативних втручань. 

- Особи, які брали безпосередню участь в АТО/ООС у поточному році. 

- Сім’ї загиблих (померлих) осіб, які брали безпосередню участь в  

АТО/ООС)/ветеранів АТО/ООС. 

- Особи, яким виповнилося 100 років. 
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- Особи, які здійснили поховання безробітного мешканця м. Ужгород власним 

коштом (крім осіб, які мають право на отримання допомоги на поховання від 

органів Пенсійного фонду України, органів служби зайнятості). 

Також надали інформацію про процедуру надання матеріальної допомоги. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. запропонувала, за результатами спільного 

засідання постійних комісій з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики та з питань соціально – економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики 08.06.2021 року, доповнити Порядок категорією осіб, кому надається 

матеріальна допомога, а саме: 

- законним представникам дітей до 18 років та дітям до 23 років, які 

навчаються на денній формі навчання, що зареєстровані у м. Ужгород із 

числа осіб, що отримали статус сім’ї загиблого учасника АТО/ООС. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію депутата Камінська О.А. та 

погодити Порядок надання матеріальної допомоги громадянам, які 

потребують соціальної підтримки, доповнивши його категорією осіб 

«законним представникам дітей до 18 років та дітям до 23 років, які 

навчаються на денній формі навчання, що зареєстровані у м. Ужгород із 

числа осіб, що отримали статус сім’ї загиблого учасника АТО/ООС». 

Департаменту соціальної політики підготувати відповідний проєкт 

рішення на розгляд виконкому та сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії              Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

Секретар комісії       Ярослав ГЛАГОЛА 


