
 

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 XLI сесії міської ради VIІ  скликання 14 листопада 

2019 р. № 1726 «Про Програму додаткових гарантій соціального захисту 

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

згідно з рішенням координаційної комісії з питань соціального захисту населення 

(протокол: № 16 13.04.2020р.), 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:  

1.212 Гр. Беспечній Олені Олексіївні, 1940 року народження, мешканці м. 

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

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

1.213 Гр. Богданець Оксані Володимирівні, 1973 року народження, мешканці м. 

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

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

1.214 Гр. Колотовій Марії Антонівні, 1940 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, зверн. нар.деп. України Костюха А.  (реєстраційний номер 

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

грн.; 

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

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

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

1.216 Гр. Мельнику Віктору Йосифовичу, 1956 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.; 

1.217 Гр. Митровці Маряні Степанівні, 1979 року народження, мешканці м. 

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

на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

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

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

***), має на утриманні дитину з інвалідністю Моца В.А., 2006 року народження 

на лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 

1.219 Гр. Станчак Ірині Янівні, 1935 року народження, мешканці м. Ужгород, вул. 

***, пенсіонер по віку (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

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



1.220 Гр. Хричову Володимиру Олексійовичу, 1938 року народження, мешканцю 

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

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

1.221 Гр. Юришинець Олені Юріївні, 1966 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2гр., з/д,  (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 2020 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 секретаря міської ради А. 

Сушко.  
 

 

 Міський голова                Богдан АНДРІЇВ 

 


