
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ІV сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2021 року                    Ужгород                                  № 162 

 

 

 

Про надання та відмову в наданні 

грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, згідно з пунктом 3 рішення ІI сесії міської ради VIІІ скликання 02 

лютого 2021р. № 78 «Про зміни до Програм додаткових гарантій соціального 

захисту громадян на 2020-2022 роки», розглянувши звернення мешканців м. 

Ужгорода, враховуючи рішення постійної комісії з питань соціально – 

гуманітарної політики, Регламенту та депутатської етики (протоколи: № 8 

25.02.2021р., №12 від 25.03.2021р.), у зв’язку з важкими матеріальними 

обставинами і необхідністю вирішення сімейних, матеріально-побутових 

проблем  

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам: 

1.1 Гр. Абдуманановій Тамарі Шарапівні, 1949 року народження, мешканці  

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

облікової картки платника податків ***) на лікування у сумі 1000,00 грн.; 

1.2 Гр. Балаж Марії Юріївні, 1945 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.3 Гр. Безпрозванному Михайлу Михайловичу, 1990 року народження, 

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

платника податків ***) на лікування доньки, дитини з інвалідністю – аутизм, у 

сумі 10000,00 грн.; 



1.4 Гр. Гирле Олені Олександрівні, 1958 року народження, мешканці м. 

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

податків ***) у зв'язку з важким матеріальним становищем у сумі 1000,00 грн.; 

1.5 Гр. Гербику Василю Михайловичу, 1963 року народження, мешканцю  м. 

Ужгород, вул. ***, особі працездатного віку (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***) на лікування у сумі 500,00 грн.; 

1.6 Гр. Гецянину Василю Васильовичу, 1953 року народження, мешканцю  м. 

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

***) перехворів КОВІД-19, на лікування у сумі 500,00 грн.; 

1.7 Гр. Гецянин Ганні Михайлівні, 1956 року народження, мешканці м. 

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

***) перехворіла КОВІД-19, на лікування у сумі 500,00 грн.; 

1.8 Гр. Дейнеці Любомирі Антонівні, 1955 року народження, мешканці м. 

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

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

1.9 Гр. Зайченко Геннадію Федоровичу, 1950 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.10 Гр. Затварській Марії Юрїівні, 1947 року народження, мешканці м. 

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

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

1.11 Гр. Змійовському Михайлу Михайловичу, 1966 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 2гр. внаслідок війни 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.12 Гр. Змійовській Степанії Томівній, 1971 року народження, мешканці  м. 

Ужгород, вул. ***, працездатного віку (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***) на лікування дитини з інвалідністю у сумі 500,00 грн.; 

1.13 Гр. Ігнатишину Василю Васильовичу, 1955 року народження, мешканцю м. 

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

податків ***) у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем у сумі 500,00 

грн.; 

1.14 Гр. Комоні Аліце Тиборівній, 1976 року народження, мешканці м. 

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

картки платника податків ***) на лікування у сумі 4000,00 грн.; 

1.15 Гр. Костик Мелані Петрівні, 1955 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.16 Гр. Кривці Володимиру Івановичу, 1966 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю внаслідок війни 3гр. (реєстраційний 

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

грн.;  

1.17 Гр. Ляхову Миколі Сергійовичу, 1991 року народження, мешканцю м. 

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

картки платника податків ***) на лікування у сумі 1000,00 грн.;  



1.18 Гр. Логвиненко Любові Василівні, 1952 року народження, мешканці м. 

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

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

1.19 Гр. Марчишак-Гельбич Ірині Василівні, 1984 року народження, мешканці 

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

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

1.20 Гр. Марчишак Марії Миколаївні, 1976 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особі працездатного віку (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***) на оперативне втручання у сумі 1000,00 грн.;  

1.21 Гр. Мольнар Лілії Юріївні, 1979 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

над Долешак О.М. (особи з інвалідністю 1гр., з/з), у зв'язку зі скрутним 

матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.22 Гр. Мореці Ганні Іванівні, 1940 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.23 Гр. Микитчук Любові Іванівні, 1939 року народження, мешканці м. 

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

податків ***) перехворіла КОВІД-19, допомогу на лікування у сумі 500,00 грн.; 

1.24 Гр. Пересоляку Василю Васильовичу, 1976 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.25 Гр. Полянському Йосифу Івановичу, 1959 року народження, мешканцю м. 

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

картки платника податків 2171802991) на лікування у сумі 1000,00 грн.; 

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

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

картки платника податків ***) на лікування у сумі 1000,00 грн.;  

1.27 Гр. Савариній Анастасії Анатоліївні, 2002 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, дитині-сироті (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.28 Гр. Спірову Олегу Вячеславовичу, 1975 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.29 Гр. Терендяку Віктору Михайловичу, 1958 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.30 Гр. Чайці Аранці Бернатівні, 1956 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

***) у зв'язку з важким матеріальним становищем у сумі 500,00 грн.; 

1.31 Гр. Чайці Сергію Петровичу, 1946 року народження, мешканцю м. 

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

податків ***) на лікування у сумі 500,00 грн.; 



1.32 Гр. Червеняку Ярославу Андрійовичу, 1969 року народження, мешканцю 

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

облікової картки платника податків ***) на лікування у сумі 1000,00 грн.; 

1.33 Гр. Шайбакову Євгенію Діларитовичу, 1970 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул. ***, учасник АТО (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.34 Гр. Шапошніковій Марії Юріївні, 1966 року народження, мешканці м. 

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

картки платника податків **) на лікування у сумі 1000,00 грн.; 

1.35 Гр. Ширяєвій Олександрі Володимирівні, 1950 року народження, мешканці 

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

податків ***) на лікування у сумі 1000,00 грн.; 

1.36 Гр. Яблонській Людмилі Василівні, 1950 року народження, мешканці м. 

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

податків ***) у зв'язку з важким матеріальним становищем у сумі 500,00 грн.; 

1.37 Гр. Гапоненко Ганні Петрівні, 1938 року народження, мешканці м. 

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

податків ***), та її недієздатного сина, Гапоненко Анатолія Івановича, 1974р.н. 

особи з інвалідністю 1Б гр. з дитинства, на лікування у сумі 4000,00 грн.; 

1.38 Гр. Янковській Андріяні Олексіївні,1963року народження, мешканці м. 

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

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

1.39 Гр. Янчак Марії Степанівні, 1951 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

***), на лікування у сумі 5000,00 грн. 

1.40 Гр. Вейкай Івану Юрійовичу, 1952 року народження, мешканцю м. 

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

***), пенсіонер,хворіє, потребує допомогу на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.41 Гр. Дідик Ользі Федорівні, 1948 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

пенсіонер (пенсія 2576,90 грн),хворіє, потребує допомогу на лікування у сумі 

2000,00 грн.; 

1.42 Гр. Ганчак Мігалю Павловичу, 1943 року народження, мешканцю м. 

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

***), пенсіонер (пенсія 3121,45 грн), потребує допомогу зв'язку зі скрутним 

матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.43 Гр. Ганчак Надії Іванівні, 1949 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

пенсіонер (пенсія 3220,79 грн), потребує допомогу у зв'язку зі скрутним 

матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.44 Гр. Медве Адальберту Адальбертовичу, 1940 року народження, мешканцю 

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

***), пенсіонер (пенсія 5359,86 грн),потребує допомогу у зв'язку зі скрутним 

матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн.; 



1.45 Гр. Шпонтак Марії Юріївні, 1954 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

пенсіонер (пенсія 2481,38 грн), перехворіла КОВІД-19, потребує допомогу на 

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.46 Гр. Шпонтак Івану Михайловичу, 1954 року народження, мешканцю м. 

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

***), пенсіонер (пенсія 3573,98 грн), перехворів КОВІД-19, потребує допомогу 

на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.47 Гр. Панулін-Гаджега Мар’яні Володимирівні, 1978 року народження, 

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

платника податків ***), потребує допомоги на лікування чоловіка у сумі 

10000,00 грн. 

1.48 Гр. Пусті Войтеху Лайошовичу, 1937 року народження, мешканцю м. 

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

***), потребує допомоги у зв’язку з підтопленням дворогосподарства у сумі 

3000 грн. 

1.49 Гр. Бабіч Софії Леопольдівні, 1947 року народження, мешканці м. 

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

***) потребує допомоги у зв’язку субкапітальним переломом шийки правої 

стегнової кістки із зміщенням та заміною суглобу у сумі 5000 грн. 

 

2. Відмовити в наданні матеріальної допомоги наступним громадянам, на 

підставі п. 6 Порядку надання матеріальної допомоги громадянам, які 

потребують соціальної підтримки: 

2.1. Гр. Буркало Марії Іванівні, 1966 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

перехворіла КОВІД-19, потребує допомогу на лікування;  

2.2 Гр. Ігнатишин Олені Василівні, 1963 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особа працездатного віку (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***), потребує допомогу у зв'язку зі скрутним 

матеріальним становищем; 

2.3 Гр. Качур Іванні Василівні, 1966 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, особі працездатного віку (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***), потребує допомогу у зв'язку зі скрутним матеріальним 

становищем; 

2.4 Гр. Шелемончак Ганні Олексіївні, 1963 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особа працездатного віку (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***), потребує допомогу у зв'язку зі скрутним 

матеріальним становищем. 

 

3. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) забезпечити 

фінансування вказаного видатку в межах коштів, передбачених бюджетом міста 

на 2021 рік. 



4. Департаменту соціальної політики (Келемец А.М.) профінансувати 

видатки, пов’язані з наданням грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Борця В.О. 

 
 

 

 

Міський голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


