
Протокол    

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

зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС 

 

 м. Ужгород 

7 вересня 2022 року   

Час проведення: 10.00 

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: 

Чубірко Володимир Володимирович – 

голова обласної ради 

Дем’янчук Василь Юрійович – заступник 

голови обласної ради 

Пшеничний Анатолій Олександрович  – 

директор департаменту охорони здоровʼя 

облдержадміністрації 

Кашлюк Володимир Олександрович – 

начальник 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. Різне. 

 

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: 

 

- БОДАКУ Андрію Емільяновичу, брату загиблого мешканця 

Закарпатської області – БОДАКА Любомира Емільовича; 
 

- ДАЛЕКОРЕЙ Валентині Вячеславівні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – ДАЛЕКОРЕЯ Сергія Петровича; 
 

- ДЕРЕВЕНСЬКІЙ Олені Вадимівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ДЕРЕВЕНСЬКОГО Валентина Вікторовича; 
 
- ЗАЙЦЕВІЙ Олесі Михайлівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ЗАЙЦЕВА Дмитра Миколайовича; 

 
- МАДЯР Людмилі Олександрівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – МАДЯРА Роберта Федоровича; 
 
- ПАНІНУ Юрію Петровичу, батькові загиблого мешканця 

Закарпатської області – ПАНІНА Андрія Юрійовича; 
 

- ФЕРЕНЦІ Марії Михайлівні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – ФЕРЕНЦІ Руслана Івановича; 
 



- ПЕРЕПИЛИЦІ Ользі Михайлівні, сестрі загиблого мешканця 

Закарпатської області – БІРНЯКА Сергія Михайловича; 
 

- ВЕКЛЮК Ганні Іванівні, цивільній дружині на доньку Даніелу 

загиблого мешканця Закарпатської області – ВАРГИ Едуарда Вікторовича; 
 

- КОНДРАТЬЄВУ Віктору Васильовичу, батькові загиблого 

мешканця Закарпатської області – КОНДРАТЬЄВА Євгенія Вікторовича; 

 

- ЛЕВЧЕНКО Світлані Михайлівні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – ЛЕВЧЕНКА Едуарда Сергійовича; 

 

- СКРИПНИК Руслані Юріївні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – СКРИПНИКА Василя Васильовича; 

 

- ГУСТІ Марині Іванівні, дружині загиблого мешканця Закарпатської 

області – ГУСТИ Івана Івановича; 

 

- БОРОТКО Оксані Павлівні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – БОРОТКО Ярослава Івановича; 

 

- ОЛЕКСЮК Наталії Валеріївні, дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ОЛЕКСЮКА Ігоря Петровича; 

 

 

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: 

 

- ЛЕШЕНДІ Вірі Василівні, матері загиблого мешканця Закарпатської 

області – ЛЕШЕНДИ Івана Васильовича в сумі – 50 000 грн; 
 

- ЦАНЬКО ЕММІ Георгіївні, опікуну сина загиблого мешканця 

Закарпатської області – ЛЕШЕНДИ Івана Васильовича в сумі – 50 000 грн; 
 

- ФЛЯШКО Марії Михайлівні, матері загиблого мешканця 

Закарпатської області – ФЛЯШКО Володимира Володимировича в сумі – 50 000 

грн; 
- ФЛЯШКО Аллі Федорівні, колишній дружині загиблого мешканця 

Закарпатської області – ФЛЯШКО Володимира Володимировича в сумі – 50 000 

грн. 
 



СЛУХАЛИ: Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: Олексик О. Т. – звернула увагу присутніх членів постійної 

комісії на лист Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 

результатів моніторингу стану надання безоплатної медичної допомоги 

дорослим пацієнтам з онкологічними захворюваннями в закладах охорони 

здоров’я Закарпатської області в умовах воєнного стану, який був надісланий 

всіх членам комісії 1 вересня поточного року. 

Зупинилася на ситуації, що склалася із наданням безоплатної медичної 

допомоги дорослим пацієнтам з онкологічними захворюваннями в закладах 

охорони здоров’я області в умовах воєнного стану в тому числі, тимчасово 

переміщеним особам з різних регіонів України до Закарпаття. Наголосила на 

необхідності, в умовах сьогодення, вжиття департаментом охорони здоровʼя 

облдержадміністрації заходів щодо забезпечення профільних закладів області 

додатковими протипухлинними лікарськими засобами. 

 

Пшеничний А. О. – прокоментував порушене питання і дав певні відповіді. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати департаменту охорони здоровʼя  

облдержадміністрації – обласної військової адміністрації в стислі строки 

вжити відповідні заходи на виконання надісланих рекомендацій 

моніторингової групи та поінформувати обласну раду про прийняті рішення з 

метою розгляду на наступному засіданні постійної комісії. 

 2. Рекомендувати запросити на наступне засідання постійної комісії керівника 

КНП «Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради 

для інформування щодо стану справ з наданням безоплатної медичної 

допомоги дорослим пацієнтам з онкологічними захворюваннями в умовах 

воєнного стану в тому числі, тимчасово переміщеним особам. 

 

ВИСТУПИЛИ: Чубірко В. В. – звернувся до директора департаменту 

охорони здоровʼя  облдержадміністрації з проханням надати пропозиції щодо 

шляхів удосконалення роботи й ефективного управління Комунальними 

некомерційними підприємствами охорони здоров’я Закарпатської обласної 

ради під час війни, в тому числі в рамках підтримки поточних програм USAID. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати якнайскоріше обласній раді узагальнені 

пропозиції щодо шляхів удосконалення роботи й ефективного управління 

Комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я 

Закарпатської обласної ради під час війни, в тому числі в рамках підтримки 

поточних програм USAID і з питань розвитку медичної галузі області  в цілому 

з метою розгляду на наступному засіданні постійної комісії. 
 

Голова комісії                                                                   Ольга ОЛЕКСИК 

 

 

Секретар комісії                                                               Євген МЕШКО     


