
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 
 
_________________    м. Ужгород 
 
Про надання грошової допомоги 
малозабезпеченим мешканцям міста 

 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, згідно п. 3 рішення I сесії міської ради VIІ  
скликання 23.12.2015 р. № 41 « Про Програму додаткових гарантій 
соціального захисту громадян у 2016 р.» розглянувши звернення мешканців 
м. Ужгорода,  Шикеринець Н.Ю. 11.04.2016 р. №  Ш-02576 у, Щербанич 
В.Ю. 11.04.2016р. № Ш-02559 у, Фарінюк Л.І. 11.04.2016 р. № Ф-02563 у, 
Зуєва Т.А. 11.04.2016 р. № Ко-02566 у,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 
громадянам:  

1.1 Гр. Зуєвій Тетяні Анатоліївні, 1950 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
***) на лікування  сину у сумі 5000,00 грн. 

1.2 Гр. Фарінюк Ларисі Іванівні, 1941 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, ( реєстраційний номер облікової картки платника податків 
***) на лікування у сумі 1000,00 грн. 

1.3 Гр. Шикеринець Наталії Юріївні, 1985 року народження, мешканці 
м. Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків ***) на операцію матері у сумі 4000,00 грн. 

1.4 Гр. Щербаничу Василю Юрійовичу, 1949 року народження, 
мешканцю м. Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***) на лікування у сумі 1000,00 грн. 

2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) забезпечити фінансування 
вказаного видатку в межах коштів, передбачених бюджетом міста на 2016 
рік. 
          3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Біксей А.Б) 
профінансувати видаток, пов’язаний з наданням грошової допомоги 
малозабезпеченим мешканцям міста. 



         4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Білака О. П. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                 Б. Андріїв 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Супровідна  записка 

 
до проекту рішення ____ сесії Ужгородської міської ради VIІ скликання 
«Про надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста». 

 
                Проект рішення підготовлений на підставі звернення  
малозабезпечених мешканців міста: 
   1. Гр. Зуєва Тетяна Анатоліївна, 1950 року народження, мешканка м. 
Ужгород, вул. Добрянського, 4, кв. 18, (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 1844003445 ) на лікування сина, Зуєва Сергія 
Валентиновича 1969 року народження. Сергій Валентинович, потребує 
операцію на заміну суглоба, не працює проживає разом з мамою,  яка і 
звернулась до міського голови щодо надання матеріальної допомоги. У 
зв’язку зі скрутним матеріальним становищем пропонуємо надати 
матеріальну допомогу у розмірі 5000 гривень. 
  2. Гр. Фарінюк Лариса Іванівна, 1941 року народження, мешканка м. 
Ужгород, вул. Капушанська, 149, кв.70, (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 1520518527) на лікування (виразка шлунку). 
Лариса Іванівна інвалід 2 гр., пенсія складає 1386 грн.У зв’язку зі скрутним 
матеріальним становищем пропонуємо надати матеріальну допомогу у 
розмірі 1000 гривень. 
  3. Гр. Шикеринець Наталія Юріївна, 1985 року народження, мешканка м. 
Ужгород, вул. Бестужева, 8, кв. 48, (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 3115916961) на операцію матері Кузьми Каталін 
Іштванівни, 1960 р.н., яка є інвалідом 3 гр. по зору( пенсія 1074 грн.)  
Операція необхідна по заміні хрусталика в інституті Філатова. У зв’язку зі 
скрутним матеріальним становищем пропонуємо надати матеріальну 
допомогу у розмірі 4000 гривень. 
  4 . Гр. Щербанич Василь Юрійович, 1949 року народження, мешканець м. 
Ужгород, вул. Берчені, 100 (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 1825301858), пенсіонер по віку (пенсія 2218 грн.). Потребує 
лікування на очі. У зв’язку зі скрутним матеріальним становищем 
пропонуємо надати матеріальну допомогу у розмірі 1000 гривень. 
 
 
   
Начальник управління праці та  
соціального захисту населення                                                           А. Біксей 


