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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 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 – член комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Качур Віктор Миколайович; 

Горват Мирослав Васильович; 

Матюк Ігор Андрійович – члени комісії. 

       ПРИСУТНІ: 

 

 

 

 

 

         ВІДСУТНІ: 

Готра Віталій Вікторович – голова комісії. 

Бадида Марія Петрівна; 

Білонка Володимир Іванович; 

Волосянський Олександр Павлович; 

Горват Ернест Іванович; 

Роман Мирослава Василівна – члени комісії. 

Гомонай Василь Васильович – заступник голови комісії. 

Чорній Ігор Ігорович – секретар комісії. 

Мухомедьянова Наталія Богданівна; 

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. 

 

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: Готра В.В. повідомив, що за результатами спільного засідання 

постійних комісій та на виконання доручення департаментом соціальної 

політики подано інформацію у вигляді порівняльної таблиці стосовно надання 

додаткових пільг і гарантій на підтримку сімей загиблих учасників АТО 

(додається). 

 Зауважив, що згідно з поданою інформацією, порівняно з іншими містами 

України, враховуючи можливості бюджету та відповідно до діючої в 

Ужгородській міській раді Програми про додаткові гарантії соціального 

захисту громадян, надається належна підтримка вказаної категорії громадян, 

зокрема компенсація на санаторне курортне лікування, оздоровлення дітей, 

щомісячна адресна допомога на покриття додаткових витрат на житлово-

комунальні послуги у розмірі 500,00 грн., одноразова матеріальна допомога у 

розмірі 3000,00 грн. Повідомив, щодо надання подарунків дітям в міській раді 

діє окрема цільова Програма. Поінформував, що харчування дітей в школах та 

дошкільних закладах здійснюється безоплатно. 

 Однак наголосив, що згідно Програми щомісячна доплата до пенсій дітям 

не надається, тому, враховуючи практику інших міст, запропонував 

запровадити щомісячно доплату до пенсій дітям у розмірі 500,00 грн. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити надання 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 у розмірі 500,00 грн. Департаменту 

соціальної політики внести відповідні зміни до Програми додаткових 

гарантій соціального захисту громадян та винести відповідний проєкт 

рішення на розгляд сесії міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії               Віталій ГОТРА 


