
Протокол 

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

зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС 

 

 м. Ужгород 

5 жовтня 2022 року   

Час проведення:  11.00  

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 

Біров Єлизавета Іванівна– член комісії 

Добромільський Петро Петрович– член 

комісії 

 

Запрошені: 

Сушко Андріана Антонівна – заступник 

голови обласної ради 

Ливч Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради  

Байда Ігор Ігорович – в. о. начальника відділу 

оформлення допомог, військових пенсій та 

пільг Закарпатського обласного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки 

 

Порядок денний: 

1. Про надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих 

мешканців Закарпатської області – учасників військових дій в період 

запровадження воєнного стану в Україні  відповідно до рішення обласної 

ради від 28 лютого 2022 року №564 «Про внесення змін і доповнень до 

Регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту 

громадян на 2022 - 2024 роки». 

 

2. Про розподіл додатково виділених коштів для надання 

одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам області 

депутатами обласної ради відповідно до Регіональної програми «Турбота» 

щодо посилення соціального захисту громадян. 

 

 

Відкрила і провела засідання голова постійної комісії Олексик Ольга 

Томівна.  Головуюча привітала всіх запрошених та присутніх на засіданні 

комісії, ознайомила  з порядком денним засідання і внесла пропозицію перейти 

до розгляду питання. 



 

СЛУХАЛИ: Про надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям 

загиблих мешканців Закарпатської області – учасників військових дій в 

період запровадження воєнного стану в Україні  відповідно до рішення 

обласної ради від 28 лютого 2022 року №564 «Про внесення змін і доповнень 

до Регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту 

громадян на 2022 - 2024 роки». 

Інформувала: ОЛЕКСИК Ольга Томівна – голова комісії 

Ольга Томівна, поіменно назвала імена загиблих Героїв, які загинули 

віддавши найдорожче – своє життя, захищаючи нашу Батьківщину та членів їх 

сімей кому надано матеріальну допомогу.  

Внесла пропозицію вшанувати пам'ять загиблих Героїв хвилиною 

мовчання…. 

 

ВИСТУПИЛИ: Біров Є.І., Мешко Є. В., Добромільський П. П.,                            

Яринич Ф. М. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. 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 військових дій в період запровадження 

воєнного стану в Україні, зокрема: 

 

- КУЦИК Олександрі Мирославівні, сестрі загиблого мешканця 

Закарпатської області – КУЦИКА В’ячеслава Мирославовича; 
 

- СМОЛЯК Ренаті Юріївні, цивільній дружині на доньку Наталію 

загиблого мешканця Закарпатської області – ЛИТВИНА Костянтина 

Анатолійовича; 
 

- ПИШКО Наталії Іванівні, матері загиблого мешканця Закарпатської 

області – ПИШКА Святослава Юрійовича; 

 

- БРИНЗАНСЬКІЙ Євгенії Олександрівні, дружині загиблого 

мешканця Закарпатської області – БРИНЗАНСЬКОГО Ігоря Леонідовича; 

 

- ДОВГІНЦІ Тетяні Іванівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ДОВГІНКИ Івана Володимировича; 

 

- БАБИЧУ Степану Степановичу, батькові загиблого мешканця 

Закарпатської області – БАБИЧА Василя Степановича; 

 



- ІСЕВИЧ Лесі Василівні, дружині загиблого мешканця Закарпатської 

області – ІСЕВИЧА Юрія Юрійовича; 

 

- ШИЯН Валерії Василівні, колишній дружині на сина загиблого 

мешканця Закарпатської області – ШИЯН Віктора Петровича; 

 

- МОЙСЮК Ганні Іванівні, матері загиблого мешканця Закарпатської 

області – ОПРИША Василя Миколайовича;  

- МУНТЯН Мар’яні Василівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – МУНТЯНА Павла Васильовича; 

 

- ТОВТИН Оксані Юріївні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ТОВТИНА Петра Петровича; 

 

- ШАХАЙДІ Тетяні Михайлівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ШАХАЙДИ Віктора Васильовича; 

 

- БІЗІЛІ Галині Вікторівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – БІЗІЛІ Михайла Васильовича; 

 

- БУТІ Ганні Федорівні, матері загиблого мешканця Закарпатської 

області – ПОЙДИ Ярослава Михайловича; 

 

- САК Марії Михайлівні, матері загиблого мешканця Закарпатської 

області – САК Михайла Андрійовича; 

 

- ОГНЯНИК Вікторії Василівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ОГНЯНИКА Івана Юрійовича; 

 

- ЛЕВДІКОВІЙ  Світлані Яношівні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – ЛЕВДІКОВА Євгена Костянтиновича; 

 

- МАТВІЇВІЙ Наталі Миколаївні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – МАТВІЇВА Романа Васильовича. 

 

 

2. Враховуючи впровадження воєнного стану, рекомендувати 

департаменту соціального захисту населення Закарпатської 

облдержадміністрації - обласної військової адміністрації виплатити одноразову 

матеріальну допомогу рівними частками членам сімей загиблих мешканців 

Закарпатської області – учасників військових дій в період запровадження 

воєнного стану в Україні, зокрема: 

 



- ПУЛЬНОВІЙ Гізелі Михайлівні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – ПУЛЬНОВА Олександра Олександровича в сумі – 50 000 

грн; 
- ПУЛЬНОВІЙ Мар’яні Юріївні, дружині на доньку загиблого 

мешканця Закарпатської області – ПУЛЬНОВА Олександра Олександровича в 

сумі – 50 000 грн. 
 

 

 

СЛУХАЛИ: Про розподіл додатково виділених коштів для надання 

одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам області 

депутатами обласної ради відповідно до Регіональної програми «Турбота» 

щодо посилення соціального захисту громадян. 

 

Інформувала: Ливч Мирослава Михайлівна – 

керуючий справами обласної ради  

 

 

ВИСТУПИЛИ:  Добромільський П. П., Яринич Ф. М. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту соціального захисту населення 

Закарпатської облдержадміністрації - обласної військової адміністрації 

додатково виділені кошти в сумі 2 560,0 тис. грн на програму «Турбота» 

розділити рівними частинами по 40,0 тис. грн на кожного депутата обласної ради 

для надання одноразової  матеріальної допомоги малозабезпеченим громадян 

області. 

 

 

Голова комісії                                                                   Ольга ОЛЕКСИК 

 

 

Секретар комісії                                                               Євген МЕШКО     


