
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХIХ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 12 вересня 2019 року                       Ужгород                            № 1708 

          

Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста 

 

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

Україні”, згідно п. 3 рішення XXVIII сесії міської ради VIІ  скликання 11 

жовтня 2018 р. № 1256 «Про Програму додаткових гарантій соціального 

захисту громадян на 2019рік» розглянувши звернення мешканців м. Ужгорода, 

Суран В.В. 03.06.2019р. № С-1527, Буряк В.І. 14.06.2019р. № Б-1666, Йолич С.І. 

15.05.2019р. № Й-1421, ГО «Моя нова сім’я»  13.06.2019р. № 1673/34.05.01-05, 

депутата міської ради В. Готра 21.06.2019р. № 01-11/3085, Косаревськ І.Я. 

21.05.2019р. № К-1448, Клименко О.І. 03.06.2019р. № К-1526, депутата міської 

ради О. Ігната 15.04.2019р. № 01-11/2972, Ладіш О.Ю. 12.06.2019 № 878039, 

Лендєл К.В 14.06.2019р. № Л-1664, Ландовський Е.Ф. 20.05.2019р. № Л-

00300/34.05.01-05, Попдякуник П.Д. 18.06.2019р. № 878098, Січак М. Р. 

14.006.2019р. № С-1667, Стегура Ю.Ю. 14.06.2019р. № С-1665, Фольовчук 

Н.М. 21.06.2019р. № 888400, Чомбокош М.П. 07.06.2019р. № Ч-00338/34.05.01-

05, Шкелебей М.Б. 04.06.2019р. № 897670,Виноградова М.П. 01.07.2019р. № В-

00375/34.05.01-05, Ворковенко В.П. 16.07.2019р. № В-1975, Газа Г.Я. 

17.07.2019р. № Г-00393/34.05.01-05, Горват О.Е. 18.07.2019р. № 900020, Дідик 

В.А. 11.07.2019р. № Д-1935,Дідик І.В. 11.07.2019р. № Д-1933, Дранчак Р.І. 

11.07.2019р. № Д-1934, Дудко П.І. 02.07.2019р. № Д-1831, Дьордяй О.В. 

02.07.2019р. № Д-1821, Касіч М.Я. 11.07.2019р. № К-1939, Калітіч Г.Ю. 

11.07.2019р. № К-1936, Кеві Т. В. 16.07.2019р. № К-00392/34.05.01-05, Коба 

М.Ф. 08.07.2019р. № К-1899, Лялька М.М. 02.07.2019р. № Л-1822, Фленько І.І. 

24.07.2019р. № 2052/34.05.01-05, Паньків Я.М. 10.07.2019р. № 889464, Пеха 

М.В. 15.07.2019р. Пеха М.В. 15.07.2019р. № П-1955,депутата Горвата Р.І. 

23.07.2019р. № 09/34.05.01-05, Пушненков В.І. 15.05.2019р. № П-1413, 

Романюк М. П. 11.07.2019р. № Р-1940, Туз Т.М. 24.07.2019р. № Т-2039, 

Холмогорова Н.Г 11.07.2019р. № Х-1937, Цигейка І.І. 11.07.2019р. № Ц-1938, 

Шквара М.В. 16.07.2019р. № Ш-1976, Шимоняк А.М. 23.07.2019р. № 900244, 

депутата міської ради Богуславського Р. № 3054-3057/01-11 27.05.2019р., 

депутата міської ради Шанти С. № 182/34.05.01-05 27.08.2019р., Моравської 

О.О. № М-00455/34.05.01-05 27.08.2019р., Костроміної Г.В. № К-

00468/34.05.01-05 02.09.2019р., Пустогородської П.А. № П-00464/34.05.01-05 



02.09.2019р., Лошак В.Ю. № Л-00466/34.05.01-0502.09.2019р.,  Лазар Т.В. № Л-

00465/34.05.01-05 02.09.2019р., Кертис М. Й. № К-00467/34.05.01-05 

02.09.2019р. 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.1 Гр. Антоновій Розалії Йосипівні, 1932 року народження, мешканці м. 

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

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

1.2 Гр. Бурак Володимиру Іллічу, 1969 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, не працюючий, один виховує дитину, з (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***),.у зв’язку з важким 

матеріальним становищем на заміну стояка у сумі 2000,00 грн.; 

1.3 Виноградовій Марії Петрівні, 1928 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком, учасник війни (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***), одинока, важко пересувається, на 

лікування у сумі  2000,00 грн.; 

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

Ужгород, вул. ***, «Ветеран військової служби», матері пораненого учасника 

АТО/ООС (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), на 

лікування сина у сумі  2000,00 грн.; 

1.5 Гр. Газа Ганна Яношівна, 1942 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.6 Гр. Горват Олександр Емерихович, 1952 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2 гр. (реєстраційний номер облікової 

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

1.7 Гр. Дідик Валерії Аврамівні, 1965 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1 гр. загального захворювання 

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

сумі  2000,00 грн.; 

1.8 Гр. Дідик Івану Васильовичу, 1964 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1 гр. загального захворювання 

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

операцію у сумі  2000,00 грн.; 

1.9 Гр. Дранчак Руслану Івановичу, 1976 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, багатодітний батько (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.10 Гр. Дудко Петру Іллічу, 1943 року народження, мешканцю м. Ужгород, 

вул. ***, особа з інвалідністю 2 групи заг. зах., учасник війни (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***) у зв’язку з важким 

матеріальним становищем у сумі  2000,00 грн.; 



1.11 Гр. Дьордяй Олексій Васильович, 2001 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю по зору 1 Б група з дитинства 

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

сумі  3500,00 грн.; 

1.12 Гр. Йолич Світлані Іванівні, 1985 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, матері дитини з інвалідністю (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***), рідкісне захворювання, на лікування 

та невідкладної госпіталізації у сумі 2000,00 грн.; 

1.13 Гр. Калітіч Ганні Юріївні, 1942 року народження, внутрішньо 

переміщеній особі, мешканці м. Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 1 Б гр.. 

по зору загального захворювання, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***) на лікування у зв’язку з важким матеріальним 

становищем у сумі  2000,00 грн.; 

1.14 Гр. Канаш Мар’яні Анатоліївні, 1983 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, опікуну над дітьми-сиротами (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***), у зв’язку з важким матеріальним 

становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.15 Гр. Касіч Маріанні Янівні, 1976 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

зв’язку зі смертю матері Касіч Ганни Шандорівни і важким матеріальним 

становищем у сумі  4000,00 грн.; 

1.16 Гр. Корпонай Кристині Людвиківні, 1984 року народження, мешканці м. 

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

***) потребує кошти, в зв’язку зі смертю матері Кеві Тетяни Василівни, яка 

лікувалась від онкозахворювання, у сумі 2000,00 грн.; 

1.17 Гр. Коба Марії Федорівні, 1960 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. Клименко Ользі Ігорівні, 1950 року народження, мешканці Н. 

Солотвино,106 Ужгородського, р-ну, яка проживає в м. Ужгород, вул. *** 

матері дитини з інвалідністю, (реєстраційний номер облікової картки платника 

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

1.19 Гр. Косаревській Інні Янівні, 1950 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, мати померлого учасника АТО, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***), у зв’язку з важким матеріальним 

становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.20 Гр. Костюк Олександру Олеговичу, 1987 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.21 Гр. Кучинці Магдалині Йожефівні, 1938 року народження, мешканці м. 

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

платника податків ***), у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 

2000,00 грн.; 

1.22 Гр. Ладіш Ользі Юріївні, 1989 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, багатодітна мати, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***), у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн.; 



1.23 Гр. Ландовському Емілу Федоровичу, 1940 року народження, мешканцю 

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

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

1.24 Гр. Лендєл Ксенії Василівні, 1949 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 1 гр., (реєстраційний номер облікової 

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

1.25 Гр. Лялька Марії Михайлівні, 1954 року народження, мешканці м. 

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

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

1.26 Мамоновій Олені Павлівні, 1970 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.. ***, особа з інвалідністю 2 гр. (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.27  Гр. Паньків Ярославу Миколайовичу, 1952 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 2 гр., (реєстраційний номер облікової 

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

1.28 Гр. Пеха Вікторії Василівні, 1983 року народження, мешканці м. 

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

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

1.29 Гр. Попдякуник Петру Дмитровичу, 1959 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.30 Гр. Поповичу Петру Петровичу, 1953 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, ***, особа з інвалідністю 2 гр. внаслідок війни (реєстраційний номер 

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

1.31 Гр. Пушненкову Вадиму Івановичу, 1952 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.32 Гр. Романюк Марії Петрівні, 1953 року народження, мешканці м. 

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

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

1.33 Гр. Січак Маргаріті Рудольфівні, 1949 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 2 гр., (реєстраційний номер облікової 

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

1.34  Гр. Стегурі Юрію Юрійовичу, 1971 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 2 гр., (реєстраційний номер облікової 

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

1.35 Гр. Туз Олександр Григорович, 1964 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інв. 3 гр. війни (реєстраційний номер облікової 

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

1.36 Гр. Фольовчук Наталії Михайлівні, 1981 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 3 гр.(реєстраційний номер облікової 

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

1.37 Гр. Холмогоровій Наталії Георгіївні, 1960 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер УМВС (реєстраційний номер облікової картки 

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



1.38 Гр. Цигейка Ірині Іванівні, 1944 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, пенсіонер за віком, «Ветеран праці» (реєстраційний номер облікової 

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

1.39 Гр. Чомбокош Маргіті Павлівні, 1919 року народження, мешканці м. 

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

***), з нагоди ювілею 100 річчя у сумі 5000,00 грн.; 

1.40 Гр. Шимоняк Анжела Миколаївна, 1969 року народження, мешканці м. 

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

лікування у сумі  10000,00 грн.; 

1.41 Гр. Шквара Борису Миколайовичу, 1979 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1 гр.(реєстраційний номер облікової 

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

1.42  Гр. Шкелебей Мирославі Броніславівні, 1968 року народження, мешканці 

м. Ужгород, вул. ***,особі з інвалідністю 2 гр. (реєстраційний номер облікової 

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

1.43 Гр. Шкоба Віталію Івановичу, 1986 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки ***), потребує 

допомоги на оперативне втручання сину Шкоба Олександра Віталійовича, 

16.08.2018 р/н., на лікування у сумі 10000 грн.; 

1.44 Гр. Грицакович Наталії Василівні, 1984 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки ***), потребує 

допомоги на вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.45 Гр. Кіш Галині Вікторівні, 1985 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. *** (реєстраційний номер облікової картки ***), потребує допомоги на 

вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.46 Гр. Микиті Юрію Васильовичу, 1996 року народження, народження, 

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

потребує допомоги на вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.47  Гр. Пристая Тетяні Андріївні, 1973 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки ***), потребує 

допомоги на вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.48  Гр. Моравській Ользі Олексіївні, 1948 року народження, мешканці м. 

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

віку, потребує допомоги для онука Моравського Владислава Тарасовича, 

27.09.2004 р/н,  згідно рішення сесії від 18.04.2019 р. № 1499 отримала 

допомогу в розмірі 2000 грн. Надати кошти у сумі 2000 грн., як виняток.; 

1.49 Гр. Кертис Магді Йозефівні, 1926 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

лікування у сумі  2000,00 грн.; 

1.50 Гр. Костроміній Галині Володимирівні, 1955 року народження, мешканці 

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

***), на лікування у сумі  10000,00 грн.; 

1.51 Гр. Лазар Терезії Василівні, 1971 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

лікування у сумі  10000,00 грн.; 



1.52 Гр. Лошак Володимиру Юрійовичу, 1954 року народження, мешканцю м. 

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

***), на вирішення соціально-побутових питань у сумі  2000,00 грн.; 

1.53 Гр. Пустогородській Пелагії Андріївні, 1937 року народження, мешканці 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 2019 рік. 

          3.Департамент 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 

 

 

 


