
ПРОТОКОЛ № 2 

регіональної Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей 

загиблих (померлих) захисників України при Закарпатській обласній 

державній адміністрації 

 

м. Ужгород, 88008, пл. Народна, 4                                                17 серпня 2021 року 

 

 

ПРИСУТНІ: 18 членів комісії 
ВІДСУТНІ: 11 членів комісії. 

 

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) 

 

СЛУХАЛИ: 

Марчишака М.М., голову Консультативної ради 

 1. Визначити серед членів Консультативної ради відповідальних по 

наступних напрямках роботи: 

 1.1. З питань медичного забезпечення ветеранів – Маляр Р.В. (Закарпатська 

територіальна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів)). 

 1.2. З питань забезпечення ветеранів земельними ділянками та для 

вирішення житлових питань – Пугінський В.В. (ГО «Закарпатська спілка інвалідів 

війни та учасників війни – Незламні»). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 18 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

 

 2. З метою вирішення питань: 

 2.1. Щодо встановлення в місті Ужгород меморіалу загиблих захисників 

України на наступне засідання Консультативної ради вирішили запросити голову 

Закарпатської обласної державної адміністрації, директора департаменту 



культури, національностей та релігій Закарпатської ОДА, заступника голови 

Ужгородської міської ради та головного архітектора міста Ужгород. 

 2.2. Щодо патріотичного навчання молоді – запросити директора 

департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА. 

 2.3. Щодо працевлаштування ветеранів – директора Закарпатського 

обласного центру зайнятості. 

 2.4. Щодо професійної перепідготовки учасників АТО/ООС – директора 

ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти». 

 2.5. Щодо збільшення фінансування на протезування та зубопротезування – 

контактну особу департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 18 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

 

 3. Вирішено провести наступне засідання Консультативної ради 

31.08.2021 о 10:00 в малій залі засідань облдержадміністрації, на яке запросити 

голову облдержадміністрації. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 18 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

 

Крім того, обговорювалися питання участі ветеранів війни та членів сімей 

загиблих (померлих) захисників України у Дні Прапора та «Марші захисників 

України» з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, а також соціального 

забезпечення ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих). 

 

На поставлені питання щодо соціального захисту відповідав Мацола В.В. – 

директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. 

 

 

Голова Консультативної ради 

 

__________________ М. МАРЧИШАК 

 

Секретар Консультативної 

ради 

 

__________________ 
 

Т. ІЩЕНКО 

 


