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ПРОТОКОЛ № 27 

 
засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 17.08.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

 

       ВІДСУТНІ: 

          

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Чернобук Алла Леонідівна; 

Горват Мирослав Васильович – члени комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

Матюк Ігор Андрійович – член 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; 

Качур В.М. – депутат міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 І. Про 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»). 

ІІ. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям 

міста. 

І. Про 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»). 

СЛУХАЛИ: Пфайфер В.В. повідомила, що згідно з Порядком надання 

матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки, 

матеріальна допомога медичним працівникам, в яких діагностовано COVID-19, 

які зареєстровані в м. Ужгород та медичним працівникам закладів, які належать 

до комунальної власності територіальної громади м. Ужгород, незалежно від 

місця реєстрації надається за особистою заявою, у розмірі до 5000 грн. згідно 

розпорядження міського голови за наявності відповідного висновку комісії з 

питань соціально-гуманітарної політики, Регламенту та депутатської етики. 

Інформувала, що станом на сьогодні надійшло 442 заяв від медичних 

працівників закладів, які належать до комунальної власності територіальної 
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громади м. Ужгород. Також є відповідні рекомендації постійної комісії щодо а 

результатами здійснення виплат після поступлення кошторисних призначень. 

Так, рішенням ІІІ сесії міської ради VIIІ скликання від 05.08.2021 року № 363 

«Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної  громади на 2021 

рік» по Програмі  «Програма додаткових гарантій соціального захисту 

громадян на 2020-2022 роки» виділено 1968630,00 грн. з них 132000,00 

використано на виплату (Протоколи №№ 20,22,24 та рішенням VIIІ сесії VIІI 

скликання Ужгородської міської ради № 327 від 02.03.2021р. «Про надання 

грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста»). Також по Програмі 

до кінця поточного передбачено фінансування доплати за користування 

телефоном осіб з інвалідністю І і ІІ групи по зору та  особам з інвалідністю  без 

обох ніг (7000,00 грн.), надання грошової допомоги, адресних матеріальних 

допомог, закупівля продуктових наборів для  певних категорій осіб,  допомоги 

на поховання безробітних. (в 2020 році в період карантину було використано 

236000,00 грн. 1050*225,00 грн.) та Компенсація за санаторно-курортне 

лікування ветеранів війни) передбачено компенсувати ветеранам війни 

санаторно-курортне лікування на суму 320000,00 грн. 

Запропонувала членам комісії визначити суму виплат матеріальної 

допомоги медичним працівникам у яких діагностовано COVID-19. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на до вивченні. Доручити департаменту 

соціальної політики до наступного засідання надати інформацію за 

поточний рік по Програмі «Добра справа», а саме, яка сума коштів 

виділена з бюджету міста на реалізацію Програми, на яку суму надійшло 

звернень та залишок коштів по Програмі. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

ІІ. 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. Зайцеву Валерію Олексійовичу, 1963 року народження, мешканцю  м. 

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

податків ***********), потребує допомогу на лікування онуки Зайцевої Кіри, 

гостра лімфобластична лейкемія. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

15000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.2 Гр. Ковальчук Ірині Євгенівні, 1975 року народження, мешканці  м. 

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

податків ***********), онкологія, потребує допомогу на лікування. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

10000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.3 Гр. Федор Світлані Іванівні, 1993 року народження, мешканці  м. 

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

податків ***********), травми отримані внаслідок падінння гілки дерева, 

потребує допомогу на лікування.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

10000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.4 Гр. Франчук Вадиму Борисовичу, 1964 року народження, мешканцю  м. 

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

податків ***********) параліч після інсульту, потребує допомогу на лікування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

10000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

1.5 Гр. Коцур Івану Івановичу, 1945 року народження, мешканцю  м. 

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

податків ***********) онкологія, потребує допомогу на лікування. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

10000,00 грн. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту соціальної політики 

підготувати проєкт рішення та винести питання надання матеріальної 

допомоги на розгляд сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії              Олена КАМІНСЬКА 

 

 

 

Секретар комісії       Ярослав ГЛАГОЛА 


