
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, Бучок 

Г.Г. 25.09.2018 р. № Б-00526/35.05-01-10, Гаврилюк О.П. 18.09.2018 р. № 

595376, Гомонай М.І. 18.09.2018 р. № 595378, Куртанич Ю.М. 03.09.2018 р. № 

Ко-2092у, Марушак О.І. 24.09.2018 р. № 605544, Моца А.А. 25.09.2018 р. № М-

00527/35.05-01-10, Решко З.І. 26.09.2018 р. № Р-00538/35.05-01-10, Чуп Л.М. 

18.09.2018 р. № 59537 , депутатів міської ради: Богуславського Р. 21.09.2018 р. 

№ С-00516/35.05-01-10, 26.09.2018 р. № Б-00534/35.05-01-10, 29.09.2018 р. № Б-

00531/35.05-01-10, 26.09.2018 р. № Б-00535/35.05-01-10, Якубик І 21.09.2018 р. 

№ Я-00518/35.05-01-10, 21.09.2018 р. № Я-00515/35.05-01-10,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.21  Гр. Бучок Георгію Георгійовичу, 1944 року народження, пенсіонеру за 

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

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

1.22 Гр. Гаврилюк Олександру Петровичу, 1963 року народження, особі з 

інвалідністю 1 групи, захворювання пов’язане з проходженням військової 

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

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

1.23 Гр. Гомонай Марії Ільківні, 1960 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.24 Гр. Кеві Вікторії Йосипівні, 1969 року народження, особі з інвалідністю 3 

групи загального захворювання, мешканці м. Ужгород, вул.***, (реєстраційний 

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

1.25 Гр. Кудловській Ярині Юріївні, 1936 року народження, пенсіонеру за 

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

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

1.26 Гр. Кудловській Нелі Михайлівні, 1968 року народження, мешканка м. 

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

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

1.27 Гр. Когутка Надії Леонідівні, 1949 року народження, пенсіонеру за віком, 

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

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

1.28 Гр. Куртанич Юрію Михайловичу, 1978 року народження, особі з 

інвалідністю 3 групи загального захворювання, мешканцю Ужгородського 



району, ***, фактично проживає в м. Ужгород, вул.***, (реєстраційний номер 

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

виняток;  

1.29  Гр. Макар Олені Миколаївні, 1929 року народження, пенсіонеру за віком, 

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

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

1.30  Гр. Манєнкову Василю Микитовичу, 1953 року народження, пенсіонеру 

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

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

1.31  Гр. Марущак Олександру Івановичу, 1982 року народження, мешканцю 

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

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

1.32 Гр. Мікловш Ілдико Берталанівна, 1964 року народження, мешканці м. 

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

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

1.33 Гр. Моца Андрію Андрійовичу, 1978 року народження, мешканцю м. 

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

податків***) на лікування дитини у сумі 2000 грн.; 

1.34 Гр. Решко Зіті Іванівні, 1979 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.35 Гр. Чуп Любов Михайлівні, 1961 року народження, пенсіонеру по віком, 

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

платника податків***) на лікування дитини у сумі 2000 грн. 

2. Департамент фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) забезпечити 

фінансування вказаного видатку в межах коштів, передбачених бюджетом міста 

на 2018 рік. 

3. Департаменту 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 
 

 

 


