
ПРОТОКОЛ № 1 

регіональної Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей 

загиблих (померлих) захисників України при Закарпатській обласній 

державній адміністрації 

 

м. Ужгород, 88008, пл. Народна, 4                                                03 серпня 2021 року 

 

 

ПРИСУТНІ: 15 членів комісії 
ВІДСУТНІ: 10 членів комісії (з поважних причин). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Вступне слово заступника голови облдержадміністрації та голови 

регіональної Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих 

(померлих) захисників України при Закарпатській обласній державній 

адміністрації. 

2. Обговорення проблемних питань щодо медичного, соціального 

забезпечення ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих). 

3. Виступи представників громадських об’єднань області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Добромільський П.П., заступник голови обласної державної адміністрації, 

відкрив засідання регіональної Консультативної ради у справах ветеранів війни, 

сімей загиблих (померлих) захисників України при Закарпатській обласній 

державній адміністрації (далі – Консультативна рада).  Ознайомив присутніх з 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.08.2021 № 732 «Про 

регіональну Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих 

(померлих) захисників України». Наголосив на конструктивному діалозі між 

присутніми та обов’язковому розгляді всіх порушених проблемних питань  

 

СЛУХАЛИ: 

Марчишака М.М., голову Консультативної ради 

1. Запропонував внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації 

від 02.08.2021 № 732, в частині включення до складу Консультативної ради 

наступних представників громадських об’єднань ветеранів війни області: 

1.1. Громадської організації «Закарпатська спілка інвалідів та учасників 

війни – Незламні», голова правління – Пугінський Владислав Валентинович 

(42253430); 

1.2. Громадської організації «Об'єднання добровольців АТО/ООС», член 

правління – Пойда Іван Миколайович (44271273); 

1.3. Громадської організації «Об’єднання Добровольців», член правління 

(координатор по Закарпатській області) – Шимосюк Максим Юрійович 

1.4. Відокремленого підрозділу громадської організації «Ветеранське 

братерство» у Закарпатській області, голова правління (уповноважена особа) – 

Павлюкович Юрій Ярославович (42163672). 



Крім того, замінити члена Консультативної ради, голову правління ГО 

«Наше рідне Закарпаття» Костянець О.М. на члена правління ГО «Наше рідне 

Закарпаття», учасника АТО Кузнєва С.А. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 

Проти –  

 

 2. Визначити серед членів Консультативної ради відповідальних по 

наступних напрямках роботи: 

 2.1. Патріотичне виховання молоді та робота з добровольцями – Деяк Т.В. 

(ГО «ЗВПО «Карпатська Січ») 

 2.2. З сім’ями загиблих (померлих) захисників України – Бабич О.Я. (ГО 

«Сім’ї Героїв Закарпаття»). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 

Проти – 

 

3. Вирішено провести наступне засідання Консультативної ради 17.08.2021 о 

10:00 в малій залі засідань облдержадміністрації, на яке запросити голову 

облдержадміністрації. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 

Проти – 

 

Крім того, обговорені проблемні питання щодо медичного, соціального 

забезпечення ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) у вигляді 

активної дискусії.  

 

На поставлені питання надали відповіді керівники структурних 

підрозділів облдержадміністрації: 

- щодо медичного забезпечення – Чемет О.А., заступник директора 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації; 

- щодо соціального забезпечення – Мацола В.В., директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 

 

 

Голова Консультативної ради 

 

__________________ М. МАРЧИШАК 

 

Секретар Консультативної 

ради 

 

__________________ 
 

Т. ІЩЕНКО 

 


