
Доповнення 

до проекту рішення ___ сесії міської ради VІІ скликання 

“Про надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста” 

 

         Відповідно до ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, згідно п. 3 рішення VІІІ сесії міської ради VІІ скликання 29.11.2016 

р. № 444 “ Про Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян 

у 2017 р.” розглянувши звернення мешканців м. Ужгорода, Білей О.М. 

02.06.2017 № Б-01954/06-06, Варга В.В. 01.06.2017 № 2516/03-17, Гавацко 

З.Ш. 12.06.2017 № Г-02048у, Волянюк А.І. 02.06.2017 № В-01953/06-06, 

Вороновій М.В. 24.05.2017 № 01-16/433, Гацько Г.Б. 12.04.2017 № Г-

01448/06-06, Дяченко Б.М. 12.06.2017 № Д-02051у,  Змійовській С.Т. 

15.05.2017 № 01-11/1661, Іванову В.А. 18.05.2017 № 01-11/1671, Кузьменко 

К.М. 12.06.2017 № К-02049у, Мацур М.Ю. 27.10.2017 № М-05553/06-06, 

Онищук Ж.М. 12.06.2017 № О-02046у, Мучичка Л.С. 12.06.2017 № М-

02053у, Расулової М.Г. 29.05.2017 № 01-11/0707, Січак Д.В. 24.04.2017 № с-

01555/06-06, Собчук П.П. 12.06.2017 № Ко-02055у, Токар Б.Г. 12.06.2017 № 

Т-02050у, Токар Е.М. 17.05.2017 № Т-01764/06-06, Щербанич В.Ю. 

12.06.2017 № Щ-02047у, Михальчук К.І. 03.06.2017 № 01-11/1720 

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

         1. Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам: 

1.1 Гр. Білей Оксані Михайлівні, 1983 року народження, мешканці, с. 

Пацканьово, Ужгородського р-ну, фактично проживає в м. Ужгород, вул. 

***( реєстраційний номер облікової картки платника податків***) на 

лікування у сумі 20000,00 грн., як виняток; 

1.2 Гр. Варзі Вікторії Василівні, 1983 року народження, мешканці м. 

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

податків***) на виготовлення пам’ятника померлого учасника АТО у сумі 

15000,00 грн.; 

1.3 Гр. Вітіз Гелен Мигалівні, 1939 року народження, мешканка м. 

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

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

1.4 Гр. Волянюк Ганні Іванівні, 1975 року народження, мешканці м. 

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

податків***) на виготовлення пам’ятника померлого учасника АТО у сумі 

15000,00 грн.; 

1.5 Гр. Вороновій Маргариті Василівні, 1947 року народження, мешканці 

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

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



1.6 Гр. Гацько Ганні Богданівні, 1979 року народження, мешканці м. 

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

податків***) на ремонт у сумі 2000,00 грн.; 

1.7 Гр. Грігорян Ельмірі Артавазівні, 1958 року народження, мешканці м. 

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

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

1.8 Гр. Денісовій Ганні Матвіївні, 1923 року народження, мешканці м. 

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

податків***) на ремонт у сумі 8000,00 грн., як виняток; 

1.9 Гр. Дяченко Божені Миколаївні, 1984 року народження, мешканці м. 

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

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

1.10 Гр. Змійовській Степанії Томівні, 1971 року народження, мешканці м. 

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

податків***) на ремонт у сумі 2000,00 грн.; 

1.11 Гр. Іванову Володимиру Андрійовичу, 1961 року народження, 

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

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

1.12  Гр. Кузьменко Крестині Миколаївні, 1952 року народження, мешканці 

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

податків***)  на виготовлення пам’ятника загиблого учасника АТО у сумі 

15000,00 грн.; 

1.13 Гр. Мацур Марії Юріївні, 1967 року народження, мешканці м. 

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

податків***) на ремонт у сумі 2000,00 грн.; 

1.14 Гр. Михальчук Катерині Іванівні, 1946 року народження, мешканка м. 

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

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

1.15 Гр. Мучичка Михайлу Михайловичу, 1954 року народження, 

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

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

1.16 Гр. Онищук Жанні Михайлівні, 1976 року народження, мешканка м. 

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

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

1.17 Гр. Расулову Олегу Миколайовичу, 1993 року народження, мешканцю 

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

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

1.18 Гр. Січак Діані Володимирівні, 1994 року народження, мешканці м. 

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

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

1.19 Гр. Собчук Петру Павловичу, 1953 року народження, мешканцю м. 

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

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



1.20 Гр. Токач Емілу Михайловичу, 1943 року народження, мешканцю м. 

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

податків***) на лікування у сумі 3000,00 грн.; 

1.21 Гр. Щербанич Василю Юрійовичу, 1949 року народження, мешканцю 

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

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

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 

 

 

 

 

 
 


