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ПРОТОКОЛ № 22 

засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 22.06.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

        

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

Чернобук Алла Леонідівна; 

Качур Віктор Миколайович; 

Горват Мирослав Васильович – члени комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Матюк Ігор Андрійович – члени комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: 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 
 

Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям міста. 

 

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

голови та заступників, депутатські звернення, на розгляд сесії: 

1.1 Гр. Беці Ірині Іванівні, 1950 року народження, мешканці  м. Ужгород, вул. 

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

податків ***********), перехворіла COVID-19, 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. Гававці Марії Юріївні, 1921 року народження, мешканці  м. Ужгород, 

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

податків ***********), до 100-річчя, хворіє, потребує допомогу на лікування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

3000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 
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1.3 Гр. Малишеву Валерію Єфимовичу, 1942 року народження, мешканцю  м. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.4 Гр. Машкаринець Мирославі Олександрівні, 1976 року народження, 

мешканці  м. Ужгород, вул. ***********, особа з інвалідністю 1гр., з/з 

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

гострий пневмококовий менінгоенцефаліт, потребує допомогу на лікування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.5 Гр. Пірщ Ганні Йожефівні, 1941 року народження, мешканці  м. Ужгород, 

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

податків ***********), пожежа житлового будинку, потребує допомогу на 

вирішення соціально-побутових питань. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.6 Гр. Сердечній Любові Михайлівні, 1959 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 

5000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.7 Гр. Шеремет Гелені Миколаївні, 1935 року народження, мешканці  м. 

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

платника податків ***********). бронхіальна астма,  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. Андял Йосип Іванович, 1950 року народження, мешканець  м. 

Ужгород, вул. ***********, (реєстраційний номер облікової картки платника 
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податків ***********), пенсіонер, злоякісне новоутворення простати, 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. Драшкоці Єві Михайлівні, 1951 року народження, мешканці  м. 

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

платника податків ***********), заміна кульшового суглобу, потребує 

допомогу на лікування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.11. Гр. Яблонській Єві Петрівні, 1949 року народження, мешканці  м. 

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

платника податків ***********), онук Яблонський Є.А особа з інвалідністю 

2гр., з/д, 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. Гаджега Любов Михайлівна, 1959 року народження, мешканка м. 

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

податків ***********), пенсіонер, онкологія, 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. Лендєл Тетяна Миколаївна, 1974 року народження, мешканка м. 

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

податків ***********), потребує допомогу на лікування доньки гр. Лендєл 

Христини Євгеніївни, 1998 року народження, інвалідність 2 гр. з/д, аутизм. 

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. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

2. Звернення членів соціального проєкту «Серця Закарпаття» на 

лікування дітей з інвалідністю: 

 

2.1  Гр. Біжик Світлана Панасівна, 1952 року народження, мешканка  м. 

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

податків ***********), пенсіонер (пенсія 2647,66 грн.), донька з інвалідністю 

2гр., з/д, потребує допомогу на лікування доньки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

2.2  Гр. Кролікова Тетяна Кирилівна, 1955 року народження, мешканка  м. 

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

податків ***********), пенсіонер (пенсія 1992,52 грн), донька з інвалідністю 

2гр., з/д, потребує допомогу на лікування доньки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

2.3 Гр. Тулейбич Катерина Балажівна, 1971 року народження, мешканка  м. 

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

податків ***********), пенсіонер (пенсія  грн), донька з інвалідністю 2гр., з/д, 

потребує допомогу на лікування доньки. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

2.4  Гр. Шутак Агіца Павлівна, 1953 року народження, мешканка  м. 

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

податків ***********), пенсіонер (пенсія  3271,69 грн), син з інвалідністю 2гр., 

з/д, потребує допомогу на лікування сина. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту соціальної політики винести 

питання надання матеріальної допомоги на розгляд сесії після 

поступлення коштів. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

3. Звернення громадян на розгляд комісії: 

3.1. Гр. Аміт Віталія Юріївна, 1979 року народження, мешканка  м. Ужгород, 

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

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

допомогу на лікування; 

3.2  Гр. Арделян Нуцу Нуцович, 1971 року народження, мешканець  м. 

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

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

потребує допомогу на лікування; 

3.3 Гр. Базанова Ольга Іванівна, 1955 року народження, мешканка  м. 

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

податків ***********), пенсіонер, ( пенсія 1887,75), потребує допомогу на 

лікування; 

3.4 Гр. Бакош Надія Вікторівна, 1955 року народження, мешканка  м. 

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

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

потребує допомогу на лікування; 

3.5 Гр. Бібіков Олександр Миколайович, 1965 року народження, мешканець  

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

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

потребує допомогу на лікування; 

3.6 Гр. Вашкаріна Антоніна Вікторівна, 1959 року народження, мешканка  м. 

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

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

на лікування; 

3.7 Гр. Вовчак Микола Юрійович, 1952 року народження, мешканець  м. 

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

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

допомогу на лікування; 

3.8 Гр. Волощук Андрій Михайлович, 1961 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; 

3.9 Гр. Галаговець Марія Михайлівна, 1953 року народження, мешканка  м. 

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

податків ***********), пенсіонер ( пенсія 2736,11), хворіє, потребує допомогу 

на лікування; 
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3.10 Гр. Галуза Василь Ярославович, 1957 року народження, мешканець  м. 

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

податків ***********), особа з інвалідністю 3гр., з/з (пенсія 2323,84 грн), 

потребує допомогу на лікування; 

3.11 Гр. Гопак Ганна Василівна, 1949 року народження, мешканка  м. 

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

податків ***********), пенсіонер  (пенсія 3509,00 грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

3.12 Гр. Далекорей Микола Іванович, 1952 року народження, мешканець  м. 

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

податків ***********), пенсіонер (пенсія 2732,06 грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

3.13 Гр. Далекорей Наталія Олександрівна, 1954 року народження, мешканка  

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

платника податків ***********), пенсіонер (пенсія 3501,60 грн), хворіє, 

потребує допомогу на лікування; 

3.14 Гр. Дьордяй Олексій Васильович, 2001 року народження, мешканець  м. 

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

податків ***********), особа з інвалідністю 1гр., з/д (пенсія 3538,00 грн), 

потребує допомогу на лікування; 

3.15 Гр. Заяць Марія Михайлівна, 1954 року народження, мешканка  м. 

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

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

на лікування; 

3.16 Гр. Звенигородська Тетяна Євгенівна, 1937 року народження, мешканка  

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

податків ***********), особа з інвалідністю 2гр., з/з (пенсія 3081,17 грн), 

хворіє, потребує допомогу на лікування; 

3.17 Гр. Качур Микола Михайлович, 1958 року народження, мешканець м. 

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

податків ***********), особа з інвалідністю 1гр., з/з, (пенсія 3223,85 грн), 

потребує допомогу на лікування; 

3.18 Гр. Качур Олена Василівна, 1963 року народження, мешканка  м. 

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

податків ***********), особа з інвалідністю 1гр., з/з,  (пенсія 2112,09 грн), 

потребує допомогу на лікування; 

3.19 Гр. Каффан Каталін Янівна, 19 року народження, мешканка  м. Ужгород, 

провул. ***********,  (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***********), пенсіонер (пенсія 3305,00 грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

3.20  Гр. Кулешов Віталій Олександрович, 1986 року народження, мешканець  

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

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

потребує допомогу на лікування; 
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3.21 Гр. Майор Іван Васильович, 1953 року народження, мешканець  м. 

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

податків ***********), пенсіонер (пенсія 3046,98грн), хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

3.22 Гр. Павлюк Надія Григорівна, 1959 року народження, мешканка  м. 

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

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

на лікування; 

3.23 Гр. Попович Василь Юрійович, 1980 року народження, мешканець м. 

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

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

потребує допомогу на лікування; 

3.24 Гр. Родде Людмила Василівна, 1956 року народження, мешканка  м. 

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

податків ***********), пенсіонер ( пенсія 3260,00грн), потребує допомогу на 

лікування; 

3.25 Гр. Рошко Тетяна Петрівна, 1962 року народження, мешканка  м. 

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

податків ***********) особа з інвалідністю 2гр., з/з (пенсія 2736,00грн), 

потребує допомогу на лікування; 

3.26 Гр. Савицька Людмила Андріївна, 1940 року народження, мешканка м. 

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

податків ***********), пенсіонер (пенсія 3476,00 грн), потребує допомогу на 

відновлення будинку після пожежі; 

3.27 Гр. Сітар Андрій Степанович, 1976 року народження, мешканець  м. 

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

податків ***********), особа з інвалідністю 2гр., з/з (пенсія 2752,91 грн) 

хворіє, потребує допомогу на лікування; 

3.28 Гр. Сидоренко Надія Василівна, 1954 року народження, мешканка  м. 

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

податків ***********), пенсіонер  ( пенсія 2736,09), хворіє, потребує допомогу 

на лікування; 

3.29 Гр. Сопко Ольга Антонівна, 1957 року народження, мешканка м. 

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

податків ***********) пенсіонер (пенсія 2200,00  грн) хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

3.30 Гр. Філіпцова Наталія Емерихівна, 1948 року народження, мешканка м. 

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

податків ***********) пенсіонер (пенсія 2384,83  грн) хворіє, потребує 

допомогу на лікування; 

3.31 Гр. Цегейка Сергій Андрійович, 1979 року народження, мешканець  м. 

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

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

хворіє, потребує допомогу на лікування; 
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3.32 Гр. Шаленик Марія Іванівна, 1956 року народження, мешканка  м. 

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

податків ***********), особа з інвалідністю 3гр., з/з (пенсія 2992,00  грн), 

потребує допомогу на лікування; 

3.33 Гр. Шкорка Катерина Петрівна, 1957 року народження, мешканка  м. 

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

податків ***********), пенсіонер ( пенсія 2742,00), хворіє, потребує допомогу 

на лікування; 

3.34 Гр. Кобаль Марія Василівна, 1951 року народження, мешканка м. 

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

податків ***********), особа з інвалідністю 1гр., з/з (пенсія 2924,00 грн), 

потребує допомогу на лікування; 

3.35 Гр. Голубка Михайло Іванович, 1963 року народження, мешканець  м. 

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

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

потребує допомогу на лікування; 

3.36 Гр. Соломко Ганна Василівна, 1952 року народження, мешканка  м. 

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

податків ***********) пенсіонер (пенсія 2669,41грн), потребує допомогу на 

лікування; 

3.37 Гр. Шквара Микола Васильович, 1951 року народження, мешканець м. 

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

податків ***********), пенсіонер (пенсія 2942,87 грн), потребує допомогу на 

лікування. 

3.38 Гр. Дудко Петро Ілліч, 1943 року народження, мешканець  м. Ужгород, 

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

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

 

3.1 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): 

1. Вакуленко М.М. - особа працездатного віку, не надав відповідні документи; 

2. Гапак Д.Л. - перевищення доходів (пенсія 3950,00 грн); 

3. Гоян М.С. - перевищення доходів (пенсія 4720,00 грн); 

4. Деметер В.В. - особа працездатного віку; 

5. Дорошевич Н.С. -  відсутня реєстрація м.Ужгород; 

6. Корж В.В. - перевищення доходів (пенсія 3980,25 грн); 
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7. Любка В.М.  – особа працездатного віку, не надав відповідний акт щодо 

збитків під час пожежі;  

8. Мацак Г.А. - перевищення доходів (пенсія 5060,00 грн); 

9. Мишко М.І. – не надала відповідний пакет документів, відсутня реєстрація у 

м.Ужгород; 

10. Пендерецький Б.М. - перевищення доходів (пенсія 4768,00 грн); 

11.  Сміцький В.М.  – виділено 500грн (Протокол № 16 від 22.04.21р.); 

12.  Ткач М.М. - перевищення доходів (пенсія 4268,00 грн). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у наданні грошової допомоги. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

4. Про звернення Гр. Комарницької Ярослави Платонівної, 1952 року 

народження, мешканки  м. Ужгород, вул. ***********, пенсіонерки 

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

щодо встановлення пам'ятник синові - учаснику АТО.   Підтверджуючі 

документи не надала, так як немає можливості їх отримати від дружини 

сина. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Рекомендувати заявниці звернутися до депутата міської ради від 

виборчого округу в межах вул. Марії Заньковецької з відповідною заявою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

5. Про звернення Голови УМВП ГО Всеукраїнського Об'єднання 

Ветеранів щодо надання матеріальної допомоги в честь 30-тої річниці Дня 

Незалежності України наступним громадянам: 

• Кіщак К.Д., 

• Пфайфер Т.Й., 

• Симочко В.Д., 

• Поп Д.І., 

• Біланину В.Ф., 

• Філіп Л.І., 

• Ярчич М.М., 

• Попвадюк К.В., 

• Кішко Й.П., 

• Хрипта М.І., 

• Попадинець Ю.Ю. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Рекомендувати заявникам звернутися з особистою заявою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 
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6. Про надання одноразової матеріальної допомоги 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: 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

6.1 Про відмову у наданні одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції на сході України: 

  - Гонгадзе М.К. – на час перебування в зоні АТО, не був мешканцем м. 

Ужгорода. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку із відсутністю реєстрації місця проживання в м. Ужгород на момент 

проходження служби в зоні АТО. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

  

7. 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»): 

8.  
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові Адреса Медичне 

установа 

Примітка 

1 Гуснай Наталія Василівна вул. *********** КНП 

Зак.протипух

лин.центр 

Мед. сестра 

2 Балаж Олеся Петрівна вул. *********** КНП 

Центр.леген

ев.хвороб 

лікар-

анестезіологг 

3 Бубунич Марія Василівна вул. *********** КНП УМ 

Полог.Буд. 

Мол. мед.сестра 

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

1 Бойчук Михайло Олександрович вул. *********** 2000 

2 Носика Неля Юріївна вул. *********** 2000 

3 Пришляк Ігор Васильович вул.  *********** 2000 

4 Цьока Василь Васильович *********** 2000 

 ВСЬОГО  8 000 
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4 Бучок Ольга Володимирівна вул. *********** КНП ОКІЛ Лікар-

інфекціоніст 

5 Гливчак Марина Василівна вул.. *********** КНП 

ЗТЦЕМД ЗОР 
Лікар невідкл. 

станів 

6 Дорошко Юлія Валеріївна вул. *********** КНП УМ 

Полог.Буд. 

Мед.сестра 

7 Іляш Світлана Михайлівна вул. *********** КНП 

ЗТЦЕМД ЗОР 
Лікар невідкл. 

станів 

8 Ковган Одарка Адамівна вул. *********** КНП 

ЗТЦЕМД ЗОР 
Лікар невідкл. 

станів 

9 Крючкова Марія Павлівна вул. *********** КНП 

УМДКЛ 

медлаборант 

10 Лавкай Ельвіра Людвиківна вул. *********** КНП 
ЗТЦЕМД ЗОР 

фельдщер 

невідкл. станів 

11 Лоя Людмила Михайлівна вул. *********** КНП 
ЗТЦЕМД ЗОР 

Лікар невідкл. 

станів 

12 Негря Марина Василівна вул. *********** КНП 

ЗТЦЕМД ЗОР 

Фельдшер - 

диспечер 

13 Пазуханич Ганна Іванівна *********** КНП 

УМДКЛ 

Рентген-лаборант 

14 Палінчак Магдалина Юріївна Вул. *********** КНП ОКІЛ Мол. м/с 

15 Попович Надія Михайлівна *********** КНП ЦМКЛ Лікар прийм.від-я 

16 Попович Ярослав 

Михайлович 
*********** КНП ЦМКЛ Лікар хірург 

17 Слатнікова Марія Василівна Вул.. *********** КНП 

Центр.леген

ев.хвороб 

Мол.мед.сестра 4-

го терап.від. 

18 Товарницька Любов 

Теодозіївна 
Вул.. *********** Зак.обл.клінік

стомат.пол-ка 
Лікар стоматолог 

19 Чернова Наталія Нафанівна вул. *********** КНП 

ЗТЦЕМД ЗОР 
Лікар невідкл. 

станів 

20 ЮшкоЛариса Олексіївна С. Оноківці, вул.. 

*********** 

КНП УМП Лікар-

отоларинголог 

ВИРІШИЛИ: Розглянути заяви медичних працівників на засіданні 

постійної комісії після поступлення кошторисних призначень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

7.1 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 Брилинська Марія Вікентіївна с. *********** КНП 

«Зак.обл.центр 

псих.здоровя» 

Медична сестра 

2 Потапова Зоя Іванівна вул. ***********   КНП 

«УМПБ» 

Реєстратор 

медичний 
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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. 

 

 

Голова комісії              Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

Секретар комісії       Ярослав ГЛАГОЛА 


