
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XI  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
28 лютого 2017 року             м. Ужгород    № 588 

 

Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста 

та зміни до рішення Х сесії міської ради  

VІІ скликання 26.01.2017 № 548 

 

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,  Єпіфанової М.П. 12.01.2017 р. № Є-00170/06-06, 

Моравської О.О. 26.01.2017 р. № М-00333/06-06, Фурик М.І. 26.01.2017р. № 

Ф-00334/06-06, Алєксандрової Л.О. 06.02.2017р. № Ко-00495у, Сантоній 

М.І.  06.02.2017р. № С-00496у, Созанської І.В. 07.02.2017р. № С-00525/06-

06, Соломінського М.О. 07.02.2017р. № С-00517/06-06, Гараз Є.Я. 

17.02.2017р. № Г-00702/06-06, Граб Г. Я. 13.02.2017р. № Г-00585/06-06, 

Давидова М.В. 09.02.2017р. № Д-00561у, Ключкович Н.А. 09.02.2017р., № 

К-00560у, Фрішніч Н. М. 23.02.2017р., № 01-26/45 

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.1. Гр. Єпіфановій Марії Петрівні, 1937 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. Моравській Ользі Олексіївні, 1948 року народження, мешканці 

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

***) на операцію онуку у сумі 5000,00 грн. 

1.3. Гр. Фурик Магдалині Іванівні, 1954 року народження, мешканці 

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

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

1.4 Гр. Алєксандровій Ларисі Олексіївні, 1973 року народження, 

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

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



          1.5 Гр. Сантоній Марії Іванівні, 1957 року народження, мешканці м. 

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

) на лікування підопічного, особи з інвалідністю Бікетова В.О. у сумі 2000,00 

грн. 

          1.6 Гр. Созанській Ірині Василівні, 1933 року народження, мешканці 

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

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

          1.7 Гр. Соломінському Миколі Олександровичу, 1952 року 

народження, мешканцю м. Ужгород, *** ( реєстраційний номер облікової 

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

          1.8 Гр. Гараз Євгенії Яківні, 1961 року народження, мешканці м. 

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

) на лікування у сумі 5000,00 грн. 

         1.9 Гр. Граб Галині Ярославівні, 1973 року народження, мешканці м. 

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

) на лікування  у сумі 5000,00 грн. 

          1.10 Гр. Давидову Миколі Валентиновичу, 1974 року народження, 

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

платника податків *** ) у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 

2000,00 грн. 

          1.11 Гр. Ключкович Наталії Андріївні, 1981 року народження, 

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

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

          1.12 Гр. Фрішніч Наталії Миколаївні, 1968 року народження, 

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

податків *** ) на лікування у сумі 5000,00 грн. 

 

          2. Внести зміни до рішення Х сесії міської ради VІІ скликання 

26.01.2017 № 548, а саме пункт 1.30 викласти у такій редакцій: 

          «1.30. Кудрик Анатолію Васильовичу, 1936 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. Бестужева, 12, кв. 77 (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 1329711998) на лікування у сумі 2000,00 

грн.» 

 

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

вказаного видатку в межах коштів, передбачених бюджетом міста на 2017 

рік. 

          4. Управлінню праці та соціального захисту населення (Біксей А.Б) 

профінансувати видаток, пов’язаний з наданням грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

         5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О. П. 
 

 

Міський голова                                                                                 Б. Андріїв 
 


