
ПРОТОКОЛ № 4 

регіональної Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей 

загиблих (померлих) захисників України при Закарпатській обласній 

державній адміністрації 

 

м. Ужгород, 88008, пл. Народна, 4                                          14 вересня 2021 року 

 

 

ПРИСУТНІ: 15 членів комісії 
ВІДСУТНІ: 14 членів комісії. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Внесення змін до Положення про регіональну Консультативної ради у 

справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України. 

2. Обговорення проблемних питань щодо медичного, соціального 

забезпечення ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих). 

3. Виступи представників громадських об’єднань області. 

4. Виступи запрошених представників департаментів Закарпатської ОДА. 

 

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. Запропонував внести зміни до Положення про регіональну 

Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) 

захисників України: 

1.1 Доповнити пунктом “ Діяльність Консультативної ради є відкритою 

і гласною. Членство в Консультативній раді припиняється на підставі рішення 

Консультативної ради у разі відсутності (два і більше разів) члена 

Консультативної ради на її засіданнях без поважних причин”. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 14 

Проти – 0 

Утрималися – 1 

 

 

 

 



Маляра Р.В., члена Консультативної ради 

  

 2. Запропоновано звернутися до Закарпатської обласної ради щодо 

терміну контрактів з керівниками Закарпатських обласних закладів охорони 

здоров’я та терміну контракту з директором Департаменту охорони здоров’я 

Закарпатської ОДА, а також звернутися до Кабінету Міністрів Україні з 

приводу підготовки спільного листа щодо збільшення норм споживання 

комунальних послуг, які компенсуються за рахунок субсидії: 

 Вирішили: 

 2.1 Щодо терміну контрактів з керівниками Закарпатських обласних 

закладів охорони здоров’я та терміну контракту з директором Департаменту 

охорони здоров’я Закарпатської ОДА до Закарпатської обласної ради 

звернеться голова Консультаційної ради Марчишак М.М. особисто. 

 2.2. Щодо збільшення норм споживання комунальних послуг, які 

компенсуються за рахунок субсидії підготувати лист Кабінету Міністрів 

Україні (відповідальний – Добромільський П.П.). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 15 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

 

 Кузнєва С.А., члена Консультативної ради 

 

 3. Запропоновано Департаменту культури, національностей та релігій 

Закарпатської ОДА взяти на баланс меморіальні дошки та пам’ятники 

захисникам України, які встановлені на території міст, селищ та сіл 

Закарпатської області: 

 3.1 Вирішено спільно з Департаментом культури, національностей та 

релігій та Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА 

підготувати лист до Об’єднаних територіальних громад (відповідальний – 

Кузнєв С.А.). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 15 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

 

 

 4. Вирішено провести наступне засідання Консультативної ради 

28.09.2021 о 10:00 в малій залі засідань облдержадміністрації, на яке запросити 

директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

щодо обговорення питання патріотичного виховання молоді. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 21 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

 

Також на засіданні Консультаційної ради обгорнено про необхідність 

відкриття постійних фотовиставок на тему “Захисників України” в музеях та 

загальноосвітніх навчальних закладах області. Вирішення даного питання 

покладено на Департамент культури, національностей та релігій та 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА. 

 

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 Н.В., директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. 

 

 

Голова Консультативної ради 

 

__________________ М. МАРЧИШАК 

 

Секретар Консультативної 

ради 

 

__________________ 

 

Т. ІЩЕНКО 

 


