
Протокол   

 засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, 

зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС 

 

 м. Ужгород 

10 березня 2022 року   

Час проведення: 13.00 

Місце проведення: V поверх, депутатський зал    

  

 Склад комісії: 5 деп. 

Олексик Ольга Томівна – голова комісії 

Яринич Федір Михайлович – заступник голови 

комісії  

Мешко Євген Васильович – секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Добромільський Петро Петрович 

Біров Єлизавета Іванівна   

 

Запрошені: 

Дем’янчук Василь Юрійович – заступник голови 

обласної ради 

Байда Ігор Ігорович – заступник начальника 

відділу оформлення допомог, військових пенсій та 

пільг Закарпатського обласного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки 

 

Порядок денний: 

І. Про надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих 

мешканців Закарпатської області – учасників антитерористичної операції, 

учасників операції Об’єднаних сил, осіб, що брали участь у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації відповідно до рішення обласної ради 

від 2 грудня 2021 року №464 «Про Регіональну програму «Турбота» щодо 

посилення соціального захисту громадян на 2022- 2024 роки». 

Відкрила і провела засідання постійної комісії голова комісії – Олексик 

Ольга Томівна. Вона ознайомила присутніх членів комісії із порядком денним 

засідання та внесла пропозицію вшанувати пам’ять Українських Воїнів, що 

віддали найцінніше – власне життя у боротьбі за мир на нашій землі хвилиною 

мовчання.  

СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям 

загиблих мешканців Закарпатської області – учасників антитерористичної 

операції, учасників операції Об’єднаних сил, осіб, що брали участь у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації відповідно до рішення   



обласної ради від 2 грудня 2021 року №464 «Про Регіональну програму 

«Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2022- 2024 

роки» 

Інформував: Байда Ігор Ігорович – заступник начальника 

відділу оформлення допомог, військових пенсій та 

пільг Закарпатського обласного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т., Мешко Є. В., Біров Є. І.,  Яринич Ф. М., 

Добромільський П. П. 

ВИРІШИЛИ: Враховуючи впровадження воєнного стану, рекомендувати 

департаменту соціального захисту населення Закарпатської 

облдержадміністрації - обласної військової адміністрації виплатити одноразову 

матеріальну допомогу у сумі 100 000 гривен - Білак Ользі Іванівні, матері 

загиблого мешканця Закарпатської області – учасника операції Об’єднаних сил, 

який брав участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації - Білака 

Василя Михайловича.  
 
 
 
 Голова комісії                                                                   Ольга ОЛЕКСИК 
 
 
 
Секретар комісії                                                                Євген МЕШКО  

 

 


