
 

 

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 VIII сесії міської ради VIІ  

скликання 29.11.2016 р. № 444 « Про Програму додаткових гарантій 

соціального захисту громадян у 2017 рік » розглянувши звернення мешканців 

м. Ужгорода,  Бабидорич О.Д. 30.11.2016 р. № 01-11/1195, Васічкіна М. І. № 

В-06195у 05.12.2016р., Гальбінський А.С. 30.11.2016 р. № Г-06086/06-06, 

Глагола № Г-06201у 05.12.2016р. Гапоненко Г.П. №Ко - 06156у 05.12.2016р., 

Гвоздяк К.О. № Г-06044/06-06 28.11.2016р., Дарієнко Т.І. № Д-06194у 

05.12.2016р.,Домище М.М. № Д-06250/06-06 06.12.2016р., Дюрик В.М. №Д-

06173у 05.12.2016р., Келтика В.Ю. К-2308/35.06-10 16.11.2016р., Корж М.А. 

№ К-05696у 07.11.2016р., Куцюк Н.В. №К-06172у 05.12.2016р., Кульнев В.М. 

№ 3824/03-10 29.11.2016р.,Лучан Г.Ю. № Л-05454/35.06-10, Пекар О.В. № П-

0372/06-06 13.12.2016р., Повханич А.П. № П-04405/35.06-10 03.11.2016р., 

Поп Ф.П. № П-04679/35.06-10, 17.11.2016р., Ривак С.Й. № Ко-06176у 

05.12.2016р., Румянцева А.Я. № Р-05993/06-06 23.11.2016р.,Свечникова О.П. 

№ С-06013/06-06 25.11.2016р., Журавльов М.В. № М-05938/06-06 

18.11.2016р., Січак М.Р. № С-04676/35.06-10 17.11.2016р.,Товт О.М. №Т-

04621/35.06-10 15.11.2016р., Фатула С.В. Ф-06198у 05.12.2016р., Шимон 

Т.Ю. № Ш-05252/35.06-10 06.12.2016р., Шуть Н.П. №Ш—06171у 

05.12.2016р., Шляхта О.І. № Ш-06095/06-06 30.11.2016р. 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.1 Гр. Бабидорич Олені Дмитрівні, 1988 року народження, мешканці 

м. Ужгород, *** ( реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***) у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн. 



          1.2 Гр. Васічкіній Марії Іванівні, 1959 року народження, мешканці м. 

Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) 

на операцію у сумі 2000,00 грн. 

1.3 Гр. Гальбінському Андрію Степановичу, 1959 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***) на лікування у сумі 1000,00 грн. 

          1.4 Гр. Глаголі Світлані Василівні, 1954 року народження, мешканці м. 

Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) 

на лікування матері у сумі 2000,00 грн. 

          1.5 Гр. Гапоненко Ганні Петрівні, 1938 року народження, мешканці м. 

Ужгород, ***(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) 

на лікування сина у сумі 1000,00 грн. 

          1.6 Гр. Гвоздяк Катерині Олексіївні, 1952 року народження, мешканці 

м. Ужгород, ***(реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***) на лікування у сумі 2000,00 грн. 

          1.7 Гр. Дарієнко Тетяні Іванівні, 1954 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***) на операцію у сумі 2000,00 грн. 

          1.8 Гр. Домище Мирославу Миколайовичу, 1956 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***) на операцію у сумі 2000,00 грн. 

          1.9 Гр. Дюрик Вікторії Михайлівні, 1969 року народження, мешканці м. 

Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) 

на лікування дитини у сумі 2000,00 грн. 

          1.10 Гр. Келтика Вікторії Юріївні, 1975 року народження, мешканці м. 

Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) 

на лікування дитини у сумі 2000,00 грн. 

          1.11 Гр. Корж Марії Андріївні, 1934 року народження, мешканці м. 

Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) 

на лікування  у сумі 2000,00 грн. 

          1.12 Гр. Куцюк Наталії Максимівні, 1941 року народження, мешканці 

м. Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***) на лікування у сумі 1000,00 грн. 

          1.13 Гр. Литвинову Борису Яковичу, 1927 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***) на лікування у сумі 2000,00 грн. 

         1.14 Гр. Лучан Ганні Юріївні, 1950 року народження, мешканці м. 

Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) 

на лікування  у сумі 2000,00 грн. 

         1.15 Гр. Пекар Олені Василівні, 1953 року народження, мешканці м. 

Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) 

на лікування  у сумі 1000,00 грн. 

         1.16 Гр. Повханич Анатолію Павловичу, 1963 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***) у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 2000,00 

грн. 



         1.17 Гр. Поп Федіру Петровичу, 1941 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) 

на лікування у сумі 2000,00 грн. 

         1.18 Гр. Ривак Сергіію Йосиповичу, 1963 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***) на лікування у сумі 1000,00 грн. 

         1.19 Гр. Румянцевій Анжеліці Янівні, 1968 року народження, мешканці 

м. Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***)  у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн. 

         1.20 Гр. Свечниковій Олександрі Павлівні, 1924 року народження, 

мешканці м. Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***) у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 1000,00 

грн. 

         1.21 Гр. Саєнко Христині Іванівні, 1970 року народження, дружині 

померлого учасника АТО, мешканці м. Ужгород, *** (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***)  у сумі 2000,00 грн. 

         1.22 Гр. Січак Маріанні Рудольфівній, 1966 року народження, мешканці 

м. Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***) на лікування у сумі 2000,00 грн. 

         1.23 Гр. Фатулі Світлані Володимирівні, 1965 року народження, 

мешканці м. Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***) на ремонт будинку у сумі 10000,00 грн. 

         1.24 Гр. Шимон Тетяні Юріївні, 1971 року народження, мешканці м. 

Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) 

на лікування у сумі 2000,00 грн. 

         1.25 Гр. Шуть Нелі Порфирівні, 1933 року народження, мешканці м. 

Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) 

на лікування у сумі 1000,00 грн. 

         1.26 Гр. Шляхті Олександру Івановичу, 1979 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, *** (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***) на лікування у сумі 2000,00 грн. 

          

 

          2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) забезпечити фінансування 

вказаного видатку в межах коштів, передбачених бюджетом міста на 2017 

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 

 

 

 


