
 

 

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 ХVIII сесії міської ради VIІ  скликання             14 

грудня 2017 р. № 894 «Про Програму додаткових гарантій соціального захисту 

громадян на 2018 рік» розглянувши звернення мешканців                  м. 

Ужгорода, Бацко Г.М. 03.05.2018 р. № Б-254/35.06-10, Борисова М.М. 

04.04.2018 р. № Б-783у, Власенко В.О. 27.04.2018 р. № 456868, Галас П.П. 

12.04.2018 р. № Г-819у, Давиденко В.В. 27.03.2018 р. № Д-727у, Діус І.Г. 

13.04.2018 р. № 446541, Змійовська С.Т. 04.04.2018 р. № З-782у, Косору Р.Ю. 

12.04.2018 р. № 446444, Костюк М.П. 03.04.2018 р. № 436232, Марко В.М. 

02.05.2018 р. № 456916, Матічин В.Ю. 27.03.2018 р. № М-718у, Моняк А.Л. 

17.04.2018 р. № 446661, Пазуханич С.І. 25.04.2018 р. № 456777, Тушканова І.В. 

18.04.2018 р. № 446711, Уварова І.Г. 27.04.2018 р. № 456866, Чайка А.Б. 

27.03.2018 р. № Ч-715у, Цонинець О.І. 11.04.2018 р. № Ц-227/35.06-10 

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.1 Гр. Бацко Ганні Михайлівні, 1951 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки платника 

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

1.2 Гр. Борисову Олександру Юрійовичу, 1968 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, пр. ***, особа з інвалідністю 2 групи загального захворювання, 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.3 Гр. Власенко Валерію Олександровичу, 1941 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової 

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



1.4 Гр. Галас Петру Петровичу, 1963 року народження, мешканцю м. Ужгород, 

вул. ***, пенсіонер за вислугою років, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***) на вирішення соціально-побутових питань у сумі 

2000,00 грн.; 

1.5 Гр. Давиденко Володимиру Віталійовичу, 1988 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. ***, внутрішньо-переміщена особа, (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***) на лікування дружини у сумі 

2000,00 грн.; 

1.6 Гр. Діус Івану Георгійовичу, 1947 року народження, мешканцю м. Ужгород, 

вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки платника 

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

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

Ужгород, вул. ***, багатодітна сім’я, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***) на вирішення соціально-побутових питань у сумі 

2000,00 грн.; 

1.8 Гр. Комоні Аліце Тиборівні, 1976 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, особа з інвалідністю 2 групи з дитинства, (реєстраційний номер 

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

1.9 Гр. Косору Розі Юріївні, 1990 року народження, мешканці м. Ужгород, вул. 

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

лікування дитини у сумі 2000,00 грн.; 

1.10 Гр. Костюк Михайлу Петровичу, 1950 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2 групи захворювання пов’язане з 

виконанням обов’язків по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, (реєстраційний 

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

грн.; 

1.11 Гр. Марко Василині Михайлівні, 1951 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2 групи загального захворювання, 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.12 Гр. Матічину Валерію Юрійовичу, 1995 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2 групи війни, (реєстраційний номер 

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

1.13 Гр. Моняк Аліні Лайошівні, 1986 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) на 

лікування дитини у сумі 2000,00 грн.; 

1.14 Гр. Пазуханич Світлані Іванівні, 1980 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1Б групи з дитинства, (реєстраційний 

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

грн.; 

1.15 Гр. Тушкановій Інні Василівні, 1963 року народження, мешканці м. 

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

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



1.16 Гр. Уваровій Іраїді Георгіївні, 1943 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.17 Гр. Чайка Аранці Бернатівні, 1956 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки платника 

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

1.18 Гр. Чайка Сергію Петровичу, 1946 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.19 Гр. Цонинець Олександру Івановичу, 1998 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1А групи з дитинства, (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 2018 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 

 
 


