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ПРОТОКОЛ № 9 

засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 04.03.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

 

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Горват Мирослав Васильович; 

Чернобук Алла Леонідівна – члени комісії. 

Качур Віктор Миколайович; 

Матюк Ігор Андрійович – члени комісії. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про роботу комісії щодо розгляду питань надання матеріальної 

допомоги малозабезпеченим мешканцям міста. 

2. Про інформацію управління капітального будівництва щодо актів 

виконаних робіт по капітальному ремонту об’єктів комунально 

некомерційного підприємства «Ужгородська міська цетральна 

клінічна лікарня». 

3. Про стан приміщення сімейної амбулаторії № 1 по вул. Другетів. 

4. Про хід виконання заходів із запровадження багатофункціональної 

електронної пластикової картки «Муніципальна картка ужгородця». 

 

1. Про роботу комісії щодо розгляду питань надання матеріальної 

допомоги малозабезпеченим мешканцям міста. 

СЛУХАЛИ: Ліврінц А.А. повідомив присутніх про роботу над Програмою 

щодо підтримки соціально незахищених громадян, що потрапили у скрутне 

матеріальне становище, аналогічно тої, що запроваджена та діє не перший рік у 

Закарпатській обласній раді «Турбота». Наголосив, що проєкт Програми 

знаходиться стадії завершення, тому запевнив, що після проходження 

процедури оформлення, візування та оприлюднення питання про затвердження 

зазначеної Програми винесеться на розгляд сесії. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. повідомила, що запровадження вказаної вище 

Програми полегшить роботу міської ради в питаннях надання матеріальної 

допомоги малозабезпеченим мешканцям міста. 

ВИРІШИЛИ: Взяти подану інформацію до відома. 

 

2. Про інформацію управління капітального будівництва щодо актів 

виконаних робіт по капітальному ремонту об’єктів комунально 

некомерційного підприємства «Ужгородська міська цетральна клінічна 

лікарня». 
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СЛУХАЛИ: Глагола Я.І. повідомив, що за рекомендацією постійної комісії, 

ним як депутатом опрацьовано акти виконаних робіт по капітальному ремонту 

об’єктів комунально некомерційного підприємства «Ужгородська міська 

цетральна клінічна лікарня». Наразі питання щодо  

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. наголосила, що питанням про якість робіт та 

доцільності використання коштів міського бюджету займатимуться фахівці, які 

проводитимуть фінансовий аудит. 

ВИРІШИЛИ: Взяти подану інформацію до відома. 

 

3. Про стан приміщення сімейної амбулаторії № 1 по вул. Другетів.  

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. запропонувала членам комісії здійснити виїзне 

засідання з метою огляду приміщень сімейної амбулаторії № 1 та жіночої 

консультації за адресою вул. Другетів, оскільки існує необхідність у проведенні 

капітального ремонту приміщень, оскільки вони на даний момент не придатні 

для повноцінного функціонування медичних закладів. 

ВИРІШИЛИ: Здійснити виїзне засідання 10.03.2021 року о 12.00 за адресою 

вул. Другетів, 79. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

4. Про хід виконання заходів із запровадження багатофункціональної 

електронної пластикової картки «Муніципальна картка ужгородця». 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. поінформувала присутніх про потребу у 

запровадженні проєкту «Муніципальна картка ужгородця» реалізація якого 

забезпечить надання мешканцям міста зручний та універсальний інструмент 

для отримання соціальної допомоги. Запропонувала депутату Горвату М.В. як 

працівнику департаменту соціальної політики вивчити питання та ознайомити 

членів комісії про хід виконання заходів із запровадження 

багатофункціональної електронної пластикової картки «Муніципальна картка 

ужгородця». 

ВИРІШИЛИ:Рекомендувати депутату Горвату М.В. вивчити питання про 

запровадження багатофункціональної електронної пластикової картки 

«Муніципальна картка ужгородця». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії               Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

Секретар комісії        Ярослав ГЛАГОЛА 


