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ПРОТОКОЛ  

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 

 

від 03.06.2021 р.          м. Ужгород 

 

 

       ПРИСУТНІ: 

 

 

          

 

       

         ВІДСУТНІ: 

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

Чернобук Алла Леонідівна; 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Качур Віктор Миколайович – члени комісії. 

Горват Мирослав Васильович; 

Матюк Ігор Андрійович – члени комісії. 

       ПРИСУТНІ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

Готра Віталій Вікторович – голова комісії. 

Гомонай Василь Васильович – заступник голови комісії. 

Чорній Ігор Ігорович – секретар комісії. 

Бадида Марія Петрівна; 

Білонка Володимир Іванович; 

Волосянський Олександр Павлович; 

Горват Ернест Іванович; 

Мухомедьянова Наталія Богданівна; 

Роман Мирослава Василівна – члени комісії. 

Мандич Юрій Васильович – члени комісії. 

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

інвалідністю, ветеранів, сім’ї та гендерної політики 

департаменту соціальної політики; 

Гах Л.М. – директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики; 

Трускавецька Д.І. – заступник директора департаменту 

соціальної політики; 

Азізян І.Л.,Штефаньо В.П. – депутати міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Про звернення начальника голови громадської організації «Сім’ї 

Героїв України» 15.10.2020 року № 3169/03-11, членів родин загиблих 

учасників АТО/ООС № Ко -1079 від 26.04.2021р. та лист голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації 11.09.2020р. № 06-17/2362. 
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СЛУХАЛИ: Пфайфер В.В. надала інформацію по зверненню голови 

громадської організації «Сім’ї Героїв України» 15.10.2020 року № 3169/03-11, 

членів родин загиблих учасників АТО/ООС № Ко -1079 від 26.04.2021р. та лист 

голови Закарпатської обласної державної адміністрації 11.09.2020р. № 06-

17/2362 щодо розроблення місцевих програм надання додаткових пільг і 

гарантій, підтримки та захисту сімей загиблих захисників, ветеранів, їхніх 

родин, удосконалення механізму їхньої реалізації та забезпечення їх належного 

фінансування (додається). Поінформувала присутніх про кількість 

проживаючих в місті Ужгород членів сімей загиблих учасників АТО. 

Наголосила, що Програмою додаткових гарантій соціального захисту громадян 

з 2015 року щомісячно здійснюються соціальна підтримка членів сімей 

загиблих учасників АТО. Зауважила, що окрім міської Програми зазначена  

категорія громадян отримує допомогу з обласного та державного бюджету. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. поцікавився, як в інших містах України здійснюється 

підтримка членів сімей загиблих учасників АТО. 

СЛУХАЛИ: Пфайфер В.В. надала інформацію по м. Київ, м. Львів, м. Хуст та 

м. Чоп. 

СЛУХАЛИ: Гах Л.М. нагадала присутнім про соціальні стандарти, тобто 

прожитковий мінімум, мінімальна пенсія тощо, також є статус 

малозабезпеченості, що продукує відповідний соціальний захист. Наголосила, 

що міська влада не може за бюджетні кошти платників податків, згідно 

затвердженої Програми здійснює соціальний захист, а не утримання окремої 

категорії мешканців. 

СЛУХАЛИ: Горват Е.І. зауважив, що підтримує збільшення пільг і гарантій, 

підтримки та захисту сім’ям загиблих в частині компенсації за користування 

комунальними послугами, у зв’язку із інфляцією, а також додаткової 

матеріальної допомоги на утримання.  

СЛУХАЛИ: Чернобук А.Л. запропонувала запровадити виплати додаткових 

пільг аналогічно до такого роду виплат ЗОДА. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. запропонував залишити питання на довивченні, 

департаменту соціальної політики до наступного спільного засідання надати 

інформацію по соціальним виплатам членам сімей загиблих учасників АТО у 

вигляді порівняльної таблиці (міський бюджет, обласний бюджет, державний 

бюджет та інші міста України).  

СЛУХАЛИ: Горват Е.І. виступив проти зняття вказаного питання на до 

вивчення. 

СЛУХАЛИ: Готра В.В. зауважив, що департаменту соціальної політики  

потрібно не на словах, а в офіційному листі надати інформацію, де буде 

відображено суми, що надаються для підтримки сімей загиблих, з метою оцінки 

можливостей міського бюджету щодо задоволення клопотань голови 

громадської організації «Сім’ї Героїв України», членів родин загиблих 

учасників АТО/ООС та листа голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати залишити питання на довивченні. 

Департаменту соціальної політики до наступного спільного засідання 
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надати інформацію по соціальним виплатам членам сімей загиблих 

учасників АТО у вигляді порівняльної таблиці (міський бюджет, обласний 

бюджет, державний бюджет та інші міста України). 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії       Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

Голова комісії        Віталій ГОТРА 


