
 

Доповнення 

до проекту рішення __ сесії міської ради VII скликання 

"Про надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста" 

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, згідно п. 3 рішення XVIII сесії міської ради VIІ  скликання 

14.12.2017 р. № 894 « Про Програму додаткових гарантій соціального захисту 

громадян на 2018 рік» розглянувши звернення мешканців м. Ужгорода,  

Ворковенко В.П. 07.05.2018 р. № В-1035у, Гулянич І.М. 16.05.2018 р. № Г-

737/35.06-10, Грігорян Е.А. 14.03.2018 р. № 425543, Дьордяй В.А. 11.05.2018 р. 

№ Д-1063у, Костюк М.Ю. 04.06.2018 р. № К-1248у, Лучан З.І. 08.05.2018 р. № 

457188, Малишева Л.І. 07.05.2018 р. № М-1015у, Мучичка Л.С. 07.05.2018 р. № 

М-1014у, Назаренко В.І. 04.06.2018 р. № Н-1245у, Німець К.М. 07.05.2018 р. № 

Н-1027у, Пугачов О.М. 24.05.2018 р. № П-00304/35.06-10, Попович П.І. 

24.05.2018 р. № П-00303/35.06-10, Свида О.Ю. 07.05.2018 р. № С-1026у, Трачук 

О.В. 30.05.2018 р. № 467980, Феделещак І.Ю. 07.05.2018 р. № Ф-1034у, 

Фольовчук Т.В. 24.05.2018 р. № Ф-00306/35.06-10, Шалімова І.М. 01.06.2018 р. 

Ш-00319/35.06-10, Шевчук В.В. 30.05.2018 р. № Ш-00311/35.06-10, 

Юришинець В.Ю. 05.05.2018 р. № Ю-256/35.06-10;  депутатів міської ради: 

Богуславський Р. 03.05.2018 р. № 01-11/2439, Ковальський А. 23.05.2018 р. № 

01-11/2474, Станко Ю. 29.05.2018 р. № 01-11/2477, 29.05.2018 р. № 01-11/2476,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.20 Гр. Брензовичу Івану Гавриловичу, 1945 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер по віку, ( реєстраційний номер облікової картки 

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

1.21  Гр. Ворковенко Валентині Петрівні , 1961 року народження,  мешканці м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер по віку, ( реєстраційний номер облікової картки 

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

1.22 Гр. Вукста Олені Василівні, 1949 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер по віку, ( реєстраційний номер облікової картки 

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

1.23  Гр. Гуляничу Іллі Михайловичу, 1943 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер по віку, ( реєстраційний номер облікової картки 

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

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

Ужгород, вул.***, пенсіонер по віку, ( реєстраційний номер облікової картки 

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

1.25 Гр. Дьордяй Василині Андріївні, 1964 року народження, мешканці м. 

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

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



1.26 Гр. Костюк Маріанні Юріївні, 1981 року народження, мешканці м. 

Ужгород, пл.***, особа з інвалідністю 2 групи загального захворювання, ( 

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

сумі 5000,00 грн.; 

1.27 Гр. Ленько Світлані Василівні, 1976 року народження, мешканці м. 

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

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

1.28 Гр. Лучан Зінаїді Іванівні, 1974 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

лікування  у сумі 2000,00 грн.; 

1.29 Гр. Малишеву Валерію Єфимовичу, 1942 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер по віку, ( реєстраційний номер облікової картки 

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

1.30 Гр. Мучичка Михайлу Михайловичу, 1954 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 1 групи загального захворювання,      

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.31 Гр. Назаренко Миколі Григоровичу, 1943 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер по віку, ( реєстраційний номер облікової картки 

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

1.32 Гр. Німець Миколі Івановичу, 1964 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер по віку, ( реєстраційний номер облікової картки 

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

1.33 Гр. Поповичу Петру Івановичу, 1967 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 1 Б групи загального захворювання,       

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.34 Гр. Пугачову Олександру Михайловичу, 1954 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 2 групи загального 

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

на лікування  у сумі 2000,00 грн.; 

1.35 Гр. Свида Ользі Юріївні, 1964 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, особа з інвалідністю 3 групи загального захворювання,                            

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.36 Гр. Сюч Георгіні Василівні, 1968 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, особа з інвалідністю 1 групи загального захворювання,                            

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.37 Гр. Трачук Ользі Володимирівні, 1979 року народження, яка 

зареєстрована в м. Чоп, вул..***, але фактично проживає в м. Ужгород, вул.***, 

( реєстраційний номер облікової картки платника податків 2904421101) на 

виготовлення пам’ятника, померлого учасника АТО у сумі 15000,00 грн., як 

виняток; 

1.38 Гр. Феделещак Ірині Юріївні, 1934 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер по віку, ( реєстраційний номер облікової картки 

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



1.39 Гр. Фольовчук Тетяні Василівні, 1953 року народження, пенсіонер по 

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

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

1.40 Гр. Шалімовій Ірині Миколаївні, 1951 року народження, пенсіонер по 

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

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

2000,00 грн.; 

1.41 Гр. Шевчуку Володимиру Володимировичу, 1972 року народження, 

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

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

1.42 Гр. Юришинець Василю Юрійовичу, 1963 року народження, який 

зареєстрований в Тячівському районі, с. Терново, вул.***, але фактично 

проживає в м. Ужгород, вул.***, ( реєстраційний номер облікової картки 

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

          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 
 

 

 


