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ПРОТОКОЛ № 24 

 
засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 15.07.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

        

          

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Матюк Ігор Андрійович; 

Чернобук Алла Леонідівна; 

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; 

Качур В.М. – депутат міської ради. 

 

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. Панковій Валентині Андріївні, 1935 року народження, мешканці  м. 

Ужгород, ****************, особа з інвалідністю 2гр., з/з (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ****************), 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. Сластніковій Марії Василівні, 19 року народження, мешканці  м. 

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

картки платника податків****************), хворіє, потребує допомогу на 

лікування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

1000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 
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1.3 Гр. Сластнікову Валентину Володимировичу, 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 

1000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.4 Гр. Сокирі Марії Михайлівні, 1947 року народження, мешканці  м. 

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

картки платника податків ****************) особа з інвалідністю 2гр., з/з, 

потребує допомогу на лікування (атеросклеротичний та постінфарктний 

атеросклероз). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

1000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.5 Гр. Форосу Василю Михайловичу, 1937 року народження, мешканцю  м. 

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

картки платника податків ****************), катаракта очей,  потребує 

допомогу на лікування.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн., як виняток. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.6 Гр. Чурініній Нелі Володимирівні , 1962 року народження, мешканці  м. 

Ужгород, вул. ****************, вдова учасника АТО/ООС (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ****************), потребує 

допомогу на встановлення пам’ятника загиблому чоловікові, який був особою з 

інвалідністю 1 грн. внаслідок війни. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

10000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.7 Гр. Кіш Олена Іллівна, 1952 року народження, мешканка  м. Ужгород, 

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

податків ****************), пенсіонер (пенсія 2600,00 грн), 

онкологія(Цукровий діабет, злоякісне новоутворення тіла матки), потребує 

допомогу на лікування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.8 Гр. Салко Гіта Егамбердіївна, 1981 року народження, мешканка  м. 

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

платника податків ****************), потребує допомогу внаслідок пожежі. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

5000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.9 Гр. Товтин Валерій, 2001 року народження, мешканець  м. Ужгород, вул. 

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

****************), потребує допомогу у зв’язку з важким матеріальним 

становищем. У зв’язку з перенесеною операцією тимчасово непрацездатний, на 

утриманні мама і малолітні брат та сестра. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.10 Гр. Давлатова Джульєта Юріївна, 2003 року народження, мешканка м. 

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

платника податків ****************), потребує допомогу внаслідок пожежі. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

5000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.11 Гр. Пастер Антон Ігорович, 1992 року народження, мешканець м. 

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

платника податків ****************), учасник АТО/ООС, потребує допомогу 

на лікування. 

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. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 
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2. Звернення громадян на розгляд комісії: 

 

2.1 Гр. Булгакова Розалія Петрівна, 1954 року народження, мешканка  м. 

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

платника податків ****************), пенсіонер (пенсія 2754,91 грн), хворіє, 

потребує допомогу на лікування. 

2.2 Гр. Дяченко Руслан Шандорович, 1983 року народження, мешканка  м. 

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

платника податків ****************), особа з інвалідністю 2гр., з/д, (пенсія 

1769,66 грн), потребує допомогу на лікування. 

2.3 Гр. Забрудська Валерія Василівна, 1954 року народження, мешканка  м. 

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

платника податків ****************), особа з інвалідністю 2гр., з/з, (пенсія 

2480,66 грн), потребує допомогу на лікування. 

2.4 Гр. Коновалова Надія Петрівна, 1955 року народження, мешканка  м. 

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

платника податків ****************), пенсіонер (пенсія 2894,43 грн), потребує 

допомогу на лікування. 

2.5 Гр. Куленко Алла Михайлівна, 1946 року народження, мешканка  м. 

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

платника податків ****************), пенсіонер (пенсія 3412,00 грн), хворіє, 

імплантація штучного кришталика,  потребує допомогу на оперування. 

2.6 Гр. Лазарева Евеліна Олександрівна, 1929 року народження, мешканка  м. 

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

платника податків ****************), пенсіонер (пенсія 3444,06 грн), хворіє,   

потребує допомогу на придбання слухового апарату. 

2.7 Гр. Луцо Іван Юрійович, 1951 року народження, мешканець  м. Ужгород, 

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

податків ****************), особа з інвалідністю 2гр., з/з (пенсія  2978,94 грн), 

хворіє , потребує допомогу на лікування. 

2.8 Гр. Масалига Світлана Іванівна, 1957 року народження, мешканка  м. 

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

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

допомогу на лікування. 

2.9 Гр. Мишанич Олександр Олексійович, 1944 року народження, мешканець  

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

платника податків ****************), пенсіонер (пенсія  1997,41 грн), хворіє , 

потребує допомогу на лікування. 

2.10 Гр. Моісеєв Костянтин Геннадійович, 1961 року народження, мешканець  

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

платника податків ****************), особа з інвалідністю 2гр., з/з (пенсія  

2470,61 грн), хворіє , потребує допомогу на лікування. 

2.11 Гр. Нальотова Галина Олександрівна, 1950 року народження, мешканка  

м. Ужгород, вул. **************** (реєстраційний номер облікової картки 
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платника податків ****************), пенсіонер (пенсія 2784,90 грн), хворіє, 

потребує допомогу на лікування. 

2.12 Гр. Патрушев Геннадій Володимирович, 1947 року народження, 

мешканець  м. Ужгород, вул. **************** (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ****************), пенсіонер (пенсія 

2889,18 грн), хворіє , 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. 

2.13 Гр. Салко Андрій Золтанович, 1976 року народження, мешканець  м. 

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

платника податків ****************), потребує допомогу внаслідок пожежі( 

на Тімірязева,38), реєстрація проживання інша. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у 

зв’язку із відсутньою реєстрацією місця проживання за адресою вул. 

Климента Тімірязєва, 38. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

2.14 Гр. Стегура Ганна Ласлівна, 1990 року народження, мешканка  м. 

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

платника податків ****************), пенсіонер (пенсія 3704,00 грн), хворіє, 

потребує допомогу у зв’язку з важким матеріальним становищем. 

2.15 Гр. Петканич Катерина Юріївна, 1990 року народження, мешканка  м. 

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

платника податків ****************), на лікування чоловікові, який отримав 

інвалідність внаслідок участі в АТО/ООС, 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. 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. Арабська М.В. - перевищення доходів (пенсія 5821,28 грн); 

2. Валеєва Г.І. - особа працездатного віку; 

3. Глухан О.Е. - перевищення доходів (пенсія 4070,15 грн); 

4. Стасьо Ю.І. - перевищення доходів (пенсія 4261,32 грн); 
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5. Щерба М.П. - особа працездатного віку; 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у наданні грошової допомоги. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

4. 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. 

5. 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»): 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові Адреса Медичне 

установа 

Примітка 

1 Бабинець Наталія Іванівна вул. **************** КНП УМЦП 

МСД 

Лікар амб.ЗПСМ 

№8 

2 Гомонай Марія Ільківна вул. **************** КНП УМЦП 

МСД 

М/с амб.ЗПСМ 

№7 

3 Дикун Марія Юріївна вул. **************** КНП УМЦП 

МСД 

Лікар амб.ЗПСМ 

№3 

4 Олексин Оксана Юріївна с. Сторожниця, 

**************** 

КНП УМЦП 

МСД 

М/с амб.ЗПСМ 

№7 

5 Тобіяш Галина Степанівна вул. **************** КНП УМЦП 

МСД 

М/с амб.ЗПСМ 

№3 

ВИРІШИЛИ: Розглянути заяви медичних працівників на засіданні 

постійної комісії після поступлення кошторисних призначень. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

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

1 Беленко Віталій Олегович вул. **************** 2000 

 ВСЬОГО  2 000 
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СЛУХАЛИ: Камінська О.А. повідомила про звернення лідерів ромської 

громади м. Ужгорода та Закарпаття до депутатів міської ради щодо надання 

матеріальної допомоги мешканцям будинку № 38 по вул. Климента Тімірязєва, 

у зв’язку із пожежею. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання. 

Рекомендувати заявникам звернутися з особистою заявою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії              Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

Секретар комісії       Ярослав ГЛАГОЛА 


