
ПРОТОКОЛ № 6 

регіональної Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей 

загиблих (померлих) захисників України при Закарпатській обласній 

державній адміністрації 

 

м. Ужгород, 88008, пл. Народна, 4                                      23 листопада 2021 року 

 

 

ПРИСУТНІ: 18 членів комісії 
ВІДСУТНІ: 11 членів комісії. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Внесення змін до складу Консультативної ради у справах ветеранів 

війни, сімей загиблих (померлих) захисників України. 

2 Забезпечення сімей загиблих ветеранів твердопаливними матеріалами. 

3. Інше. 

 

СЛУХАЛИ: 

Харченка В.В., заступника Консультативної ради (голова правління 

ГО “Українська асоціація інвалідів антитерористичної операції в Закарпатській 

області”) та Ільчука В.С., члена Консультативної ради (член правління 

ГО “Закарпатська спілка учасників бойових дій на Сході України “Хто, якщо не 

ми”),  

1. Виявили бажання вийти зі складу Консультативної ради. 

1.1 Вирішили виключити зі складу Консультативної ради Харченка В.В. та 

Ільчука В.С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 16 

Проти – 0 

Утрималися – 2 

 

 

Марчишака М.М., голову Консультативної ради 

2. Запропонував у відповідності до норм пункту 11 Положення про 

регіональну Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих 

(померлих) захисників України виключити зі складу наступних членів 

Консультативної ради: Рейпаші В.С. (голову правління ГО ”Відродження 

України – Закарпатської області”), Івлєва А.В. (голову правління ГО 

“Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Закарпатській області”) Менделя В.Б. (інспектора управління Служби безпеки 

України в Закарпатській області), Росула Р.М. (члена національної збірної 

України “Ігри Нескорених”). 



2.1 Вирішили виключити зі складу Консультативної ради Рейпаші В.С., 

Івлєва А.В., Менделя В.Б. та Росула Р.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 16 

Проти – 0 

Утрималися – 2 

 

Бабич О.Я., члена Консультативної ради 

3. Запропонувала проводити засідання Консультативної ради один раз на 

місяць. 

3.1 Вирішили проводити засідання Консультативної ради один раз на 

місяць. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 10 

Проти – 0 

Утрималися – 8 

 

Ключкович К.І., першого заступника голови Консультативної ради 

4. Запропонувала звернутися до Закарпатського обласного управління 

лісового та мисливського господарства (Закарпатське ОУЛМГ) щодо надання 

допомоги в частині забезпечення малозабезпечених сімей загиблих ветеранів 

твердопаливними матеріалами (дровами). 

4.1 Вирішили підготувати звернення до Закарпатського ОУЛМГ щодо 

надання допомоги малозабезпеченим сім’ям загиблих ветеранів. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За – 16 

Проти – 0 

Утрималися – 2 

 

Крім того, присутні обговорили питання медичного забезпечення ветеранів 

війни та членів сімей загиблих (померлих) у вигляді активної дискусії.  

На поставлені питання надала відповіді Чемет О.А., заступник директора 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Закарпатської обласної 

державної адміністрації. 

Наступне засідання Консультативної ради вирішено провести 15.12.2021 о 

10:00 в малій залі засідань облдержадміністрації. 

 

 

Голова Консультативної ради 

 

 

 

__________________ 

 

 

М. МАРЧИШАК 

Секретар Консультативної 

ради 

__________________ Т. ІЩЕНКО 

 


