
ДНІПРОВСЬКА М ІСЬКА РАДА 
VIII СКЛИКАННЯ 

Постійна комісія міської ради з питань охорони здоров’я 
та соціального захисту населення

49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75, каб. № 226, тел. 745-76-66

ПРОТОКОЛ № 1 8
23.02.2022 м. Дніпро

Присутні:
Голова комісії:
Секретар комісії:
Членц комісії:

Відсутні:
Лист присутніх додається.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Дитятковська С. М. 
Каптєлова Т. Л. 
Скребець Ю. Ю., 
Ведмідь А. М. 
Ринкова Т. Б.

1. Про розгляд вхідної кореспонденції постійної комісії.

ВИРІШ ИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання постійної комісії та приступити до 

розгляду його питань.
Голосували: «за» - одноголосно.

СЛУХАЛИ:

1. Про розгляд вхідної кореспонденції постійної комісії.

1.1. Про розгляд листа Замай А. А. щодо необхідності надання
матеріальної допомоги на лікування.

ВИРІШ ИЛИ: Постійна комісія підтверджує тяжкість діагнозу (за станом 
здоров’я заявниця потребує постійного прийому медикаментів). Погодити 
призначення матеріальної допомоги та передати всі документи, надані 
заявницею, до департаменту соціальної політики міської ради для надання 
зазначеної допомоги.

Голосували: «за» - одноголосно.
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1.2. Про розгляд листа Замай А. А. щодо необхідності надання 
матеріальної допомоги на лікування опікаємого брата Янчука Б. А., 1974 р. н., 
який перебуває на обліку лікаря-психіатра Центру психіатричної допомоги 
дорослому та дитячому населенню КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної 
допомоги» ДМ Р, є інвалідом з дитинства 2 групи безстроково.

ВИРІШ ИЛИ: Постійна комісія підтверджує тяжкість вищезазначеного 
діагнозу (за станом здоров’я Янчук Б. А. потребує постійного прийому 
медикаментів та постійного стороннього догляду). Погодити призначення 
матеріальної допомоги та передати всі документи, надані заявницею, до 
департаменту соціальної політики міської ради для надання зазначеної 
допомоги.

Голосували: «за» - одноголосно.

1.3. Про розгляд листа Черетович Л. М. щодо необхідності надання 
матеріальної допомоги на лікування, основний діагноз якої: рак правої молочної 
залози Т2Ы1М1 (кістки), ст. IV, після 7 курсів паліативної хіміотерапії + БФ, І, 
клінічна група II; іш емічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз.

ВИРІШ ИЛИ: Постійна комісія підтверджує тяжкість вищезазначеного 
діагнозу (за станом здоров’я заявниця потребує постійного прийому 
медикаментів, стаціонарного лікування в онкологічному диспансері, постійного 
амбулаторного лікування, динамічного спостереження та дорогих обстежень). 
Погодити призначення матеріальної допомоги та передати всі документи, надані 
заявницею, до департаменту соціальної політики міської ради для надання 
зазначеної допомоги.

Голосували: «за» - одноголосно.

1.4. Про розгляд листа Ж улей Г. Г. щодо необхідності надання 
матеріальної допомоги на лікування.

ВИРІШ ИЛИ: Постійна комісія підтверджує тяжкість діагнозу (за станом 
здоров’я заявник потребує постійного прийому медикаментів та операційне 
лікування). Погодити призначення матеріальної допомоги та передати всі 
документи, надані заявницею, до департаменту соціальної політики міської ради 
для надання зазначеної допомоги.

Голосували: «за» - одноголосно.

Секретар постійної комісії

Голова постійної комісії

Тетяна КАПТЄЛОВА

Євгенія ДИТЯТКОВСЬКА



Додаток № 1
до протоколу засідання постійної комісії

ЛИСТ ПРИСУТНІХ
депутатів на засіданні постійної комісії міської ради 

з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення

23.02.2022

№
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Присутність

1 Дитятковська Євгенія М ихайлівна Присутня

2 Ринкова Тетяна Борисівна Відсутня

3. Каптєлова Тетяна Леонідовна Присутня

4 Скребець Ю рій Ю рійович Присутній

5 Ведмідь Альона М иколаївна Присутня


