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ПРОТОКОЛ № 28 

 
засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної політики, 

Регламенту та депутатської етики 

 

від 19.08.2021 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ:  

 

 

 

       ВІДСУТНІ: 

          

Камінська Олена Анатоліївна – голова комісії. 

Бокоч Юліана Миколаївна; 

Чернобук Алла Леонідівна; 

Матюк Ігор Андрійович – члени комісії. 

Ліврінц Антон Антонович – заступник голови комісії. 

Глагола Ярослав Іванович – секретар комісії. 

Горват Мирослав Васильович – член комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Мелкумян А.С. –  секретар ради; 

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; 

Мандич Ю.В., Мильо В.В., Глагола В.Я. – депутати 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 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. надала вичерпну інформацію про хід 

виконання Програми «Добра справа». Запропонувала членам комісії повторно 

розглянути питання надання матеріальної допомоги 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. Наголосила, що станом на сьогодні до міської ради із 

відповідними заявами звернулися 442 медичних працівника. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати матеріальну допомогу у розмірі 

2000,00 грн. кожному заявнику. Департаменту соціальної політики 

здійснити виплату матеріальної допомоги. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – «одноголосно». 

       Рішення прийнято. 

 

ІІ. Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста. 

1. Про розгляд заяв мешканців м. Ужгород з резолюцією міського 

голови та заступників, депутатські звернення, на розгляд сесії. 

1.1 Гр. Дахно Олені Сергіївні, 1976 року народження, мешканці  м. Ужгород, 

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

податків ******************), на лікування дитини з інвалідністю, у сумі 

10000,00 грн. 

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 

 

 

 

 


