
 

 

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, Гасинець Н.Я. 

14.07.2017р. №  21918/35.06-10, Горняк Є.Є.  19.07.2017р. № 22301/35.06-10, 

Загорулько Л.П. 15.06.2017р. № З-02125/06-06, Купар Я.В. 27.06.2017р. 

№20597/35.06-10, Михалко О.І. 12.05.2017р. № М-01711/06-06, Продан Ю. Т. 

12.07.2017р. № 502/35.06-10, Салій І.В. 13.07.2017р. № 21837/35.06-10, Токар 

Б.Г. 12.06.2017р. № Т-02050у; депутатів міської ради: Готри В. 20.06.2017р. 

№№ 01-11/1755,01-11/1757, Станка Ю. 03.07.2017р. №№ 01-11/1778-1779, 

Богуславського Р. 04.07.2017 р. № 01-11/1784, Ігната О. 06.07.2017р. № 01-

11/1792  

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

          1.1. Гр. Віг Золтану Олександровичу, 1953 року народження, пенсіонеру, 

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

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

          1.2. Гр. Гасинець Надії Ярославівні, 1999 року народження, мешканці м. 

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

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

           1.3. Гр. Горняк Євгенію Єновичу, 1975 року народження, особі з 

інвалідністю 2 гр., мешканцю м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер 

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

          1.4. Гр. Загорулько Людмилі Петрівні, 1917 року народження, 100 річній 

особі, мешканці м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***) у сумі 5000,00 грн. 



          1.5. Гр. Кошмарик Веронії Василівні, 1936 року народження, особі з 

інвалідністю 2 гр., мешканці м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер 

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

          1.6. Гр. Купар Ярославі Василівні, 1949 року народження, пенсіонеру, 

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

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

         1.7. Гр. Макарі Ганні Михайлівні, 1927 року народження, пенсіонеру, 

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

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

         1.8. Гр. Михалко Ользі Іванівні, 1967 року народження, мешканці м. 

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

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

        1.9. Гр. Пінковському Владиславу Володимировичу, 1970 року 

народження, особі з інвалідністю 1 гр., мешканцю м. Ужгород, вул. *** 

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

сумі 2000,00 грн. 

        1.10.  Гр. Подольчак Ользі Войтехівні, 1938 року народження, особі з 

інвалідністю 3 гр., мешканці м. Ужгород, вул.*** ( реєстраційний номер 

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

       1.11. Гр. Продан Юлії Тимофіївні, 1957 року народження, особі з 

інвалідністю 3 гр., мешканці м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер 

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

       1.12.  Гр. Романко Марії Миколаївні, 1959 року народження, особі з 

інвалідністю 2 гр., мешканці м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер 

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

       1.13. Гр. Салію Ігору Володимировичу, 1979 року народження, мешканцю 

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

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

       1.14. Гр. Токару Борису Георгійовичу, 1946 року народження, пенсіонеру, 

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

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

          2. Департамент фінансів та бюджетної політики (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 


