Протокол
засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці,
зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС
м. Ужгород
31 березня 2022 року

Час проведення: 12.00
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
Ливч Мирослава Михайлівна – керуючий
справами обласної ради
Кашлюк Володимир Олександрович –
начальник 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».
ІІ. Про додаткове забезпечення фінансової підтримки закарпатських
військовослужбовців.
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: Кашлюк Володимир Олександрович – начальник
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 по 100 000 гривен кожній із сімей загиблих мешканців
Закарпатської області – учасників операції Об’єднаних сил, які брали участь у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації, зокрема:
БЕСЕДІВСЬКІЙ Ганні Олександрівні, дружині загиблого мешканця
Закарпатської області – БЕСЕДІВСЬКОГО Яна Миколайовича;
ЛИТВИНЕНКУ Володимиру Володимировичу, сину загиблого
мешканця Закарпатської області – ЛИТВИНЕНКА Володимира Миколайовича;
ГАЙДУК Ганні Павлівні, матері загиблого мешканця Закарпатської
області – ГАЙДУКА Тараса Степановича;
- ТОВКАН Олесі Петрівні, матері загиблого мешканця Закарпатської
області – ТОВКАНА Ярослава Ярославовича;
- ЛІТУН Марині Юріївні, дружині загиблого мешканця Закарпатської
області – ЛІТУНА Андрія Миколайовича;
- МИРОНЕНКО Елеонорі Салаватівні, дружині загиблого мешканця
Закарпатської області – МИРОНЕНКА Ігоря Сергійовича;
- ДЮРИКУ Мирону Михайловичу, батькові загиблого мешканця
Закарпатської області – ДЮРИКА Мирослава Мироновича;

- ЧИЖ Тетяні Михайлівні, дружині
Закарпатської області – ЧИЖА Миколи Михайловича.
СЛУХАЛИ ІІ Про додаткове забезпечення
закарпатських військовослужбовців.

загиблого

мешканця

фінансової

підтримки

Кашлюк В. О. – зауважив, що Регіональною програмою «Турбота» передбачено
ряд заходів, які направлені на підтримку військовослужбовців та їх родин. Для
їх виконання необхідне відповідне фінансування, попросив максимально
виважено підійти до надання матеріальної допомоги кожній групі
військовослужбовців та їх родин.
ВИСТУПИЛИ: Дем’янчук В. Ю., Ливч М. М. – пояснили, що обласною
владою вживаються всі необхідні заходи для підтримки наших
військовослужбовців та їх сімей, поросили порозуміння і з боку Закарпатського
обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,
оскільки окрім військових, у нашій області є багато внутрішньо переміщених
осіб, які теж потребують відповідної допомоги.
Дем’янчук В. Ю., Олексик О. Т. – внесли пропозицію звернутись до
територіальних громад області, в залежності від можливостей місцевих
бюджетів, забезпечити за рахунок відповідних видатків, соціальну підтримку
родин загиблих військовослужбовців та сімей військовослужбовців, які
проживають у громадах, в тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб.
Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо можливості отримання
матеріальної допомоги за рахунок Програми Турбота першочергово для сімей
загиблих учасників війни та поранених військовослужбовців.
Біров Є .І. – внесла пропозицію звернутися до голови обласної ради, голови ОДА
– начальника обласної військової адміністрації, голів територіальних громад
області з пропозицією переказати одноденну заробітну плату на потреби
військовослужбовців та виробити відповідний механізм використання таких
коштів.
Внесені пропозиції підтримали всі члени комісії одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати органам місцевого самоврядування та
виконавчої влади області із залученням відповідальних структур вжити
відповідні заходи щодо:
–

забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної
роботи серед родин військовослужбовців щодо можливості отримання
матеріальної допомоги за рахунок Обласної програми «Турбота»
першочергово для сімей загиблих учасників та поранених учасників операції
Об’єднаних сил, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
російської федерації;

–
здійснення
відповідних видатків, у залежності від
можливостей місцевих бюджетів, на соціальну підтримку родин загиблих та
поранених військовослужбовців, які проживають у громадах, у тому числі з
числа внутрішньо переміщених осіб;
–
спрямування одноденної заробітної плати на потреби
військовослужбовців та вироблення відповідного механізму використання
таких коштів.

Голова комісії

Ольга ОЛЕКСИК

Секретар комісії

Євген МЕШКО

