
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

 

 

Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста 

 

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

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

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

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

В.В. 05.02.2019 р. № Б-351/у, Бігунець І.В. 14.02.2019 р. № Б-459/у, Василенко 

О.М. 13.2.2019 р. № В-447/у, Вдовенко А.К. 18.02.2019 р. № В-486/у, Вовканич 

В.Ф. 5.02.2019 р. № В-354/у, Дикун Л.С. 25.02.2019 р. № 763188, Добош В.В. 

19.02.2019 р. № Д-509/у, Єльченко В.С. 21.2.2019 р. № Є-00132/34.05.01-07, 

Зубенко Е.Я. 19.02.2019 р. № З-512/у, Зуєв П.Т. 19.02.2019 р. № З-503, Куцарев 

М.Я. 19.02.2019 р. № К-502/у, Калин П.І. 14.02.2019 р. № К-458/у, Кешкентій 

О.О. 05.02.2019 р. № К-349/у, Кириченко Н.М. 07.02.2019 р. № К-376/у, 

Корнутяк М.В. 11.02.2019 р. № 752781, Мацко А.Ф. 14.02.2019 р. № 762752, 

Мурин М.М. 05.02.2019 р. № М-347/у, Моца А.А. 20.02.2019 р. № 763178, 

Окогриб М.М. 19.02.2019 р. № О-510/у, Пацкан М.І. 21.02.2019 р. № 763117, 

Пекар О.В. 21.02.2019 р. № П-00133/34.04.02-08, Продан Ю.Т. 13.02.2019 р. № 

П-446/у, Свида О.Ю. 20.02.2019 р. № 763183, Токач Е.М. 08.02.2019 р. № 

752623, Фешко Н.В. 19.02.2019 р. № Ф-511/у, Хованець О.В. 11.02.2019 р. № 

752783, Шевченко В.В. 05.02.2019 р. № 762667, Штефуца О.О. 11.02.2019 р. № 

752794, Чайка А.Б. 04.02.2019 р. № Ч-313/у, Яремчук К.В. 19.02.2019 р. № Я-

521, депутатів міської ради: Прозор Є. 07.02.2019 р. № 01-11/2874, 07.02.2019 р. 

№ 01-11/2873, 07.02.2019 р. № 01-11/2872, Якубик І. 21.02.2019 р. № 01-

11/2889, 21.02.2019 р. № 01-11/2890 

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  



1.1 Гр. Белей Віталію Володимировичу, 1981 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.2 Гр. Богданову Юрію Олександровичу, 1938 року народження, мешканцю 

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

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

1.3 Гр. Вдовенко Аллі Костянтинівні, 1957 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер за віком, постраждала внаслідок Чорнобильської 

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

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.4 Гр. Вовканич Марії Михайлівні, 1954 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.; 

1.5 Гр. Дикун Лідії Степанівні, 1988 року народження, мешканці 

Ужгородського району, с.***, фактично проживає в м. Ужгород, вул.***, 

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

підопічному у сумі 2000,00 грн., як виняток; 

1.6 Гр. Добош Вірі Василівні, 1937 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.7 Гр. Зубенко Юрію Івановичу, 1964 року народження, мешканцю м. 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.8 Гр. Зуєвій Михайлині Михайлівні, 1985 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.; 

1.9 Гр. Єльченко Валерію Степановичу, 1965 року народження, мешканцю м. 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.10 Гр. Калин Павліні Іванівні, 1946 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.11 Гр. Кешкентій Олені Олексіївні, 1956 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 2 групи загального захворювання, 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.12 Гр. Кириченко Надії Матвіївні, 1945 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 2 групи загального захворювання, 

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

сумі 2000,00 грн.; 



1.13 Гр. Кіш Василю Івановичу, 1941 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.14 Гр. Комоні Аліці Тиборівні, 1976 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 2 групи з дитинства, (реєстраційний 

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

грн.; 

1.15 Гр. Корнутяк Мар’яні Василівні, 1988 року народження, мешканці м. 

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

податків***), в зв’язку з народженням дитини 1 січня 2019 року у сумі 2000,00 

грн.; 

1.16 Гр. Куцареву Миколі Яковичу, 1966 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 2 групи з дитинства, (реєстраційний 

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

грн.; 

1.17 Гр. Мартону Михайлу Івановичу, 1937 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, пр.***, особа з інвалідністю 2 групи загального захворювання, 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.18 Гр. Мацко Анатолію Федоровичу, 1967 року народження, мешканцю м. 

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

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

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

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

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

1.20 Гр. Морека Ганні Іванівні, 1940 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.21 Гр. Моца Андрій Андрійович, 1978 року народження, мешканець м. 

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

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

1.22 Гр. Мурин Марії Михайлівні, 1960 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.; 

1.23 Гр. Пагіря Ганні Юріївні, 1949 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.24 Гр. Пацкан Марії Іванівні, 1977 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.25 Гр. Пекар Олені Василівні, 1953 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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



1.26 Гр. Поляк Івану Михайловичу, 1936 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.27 Гр. Продан Юлії Тимофіївні, 1957 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.; 

1.28 Гр. Окогриб Мирославі Михайлівні, 1963 року народження, мешканці м. 

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

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

1.29 Гр. Раковці Гізелі Иржіївні, 1932 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.30 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.; 

1.31 Гр. Токач Емілу Михайловичу, 1943 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. Чайка Аранці Бернатівні, 1956 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. Чайка Сергію Петровичу, 1946 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.34 Гр. Хованець Олені Василівні, 1958 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.; 

1.35 Гр. Шевченко Вадиму Вячеславовичу, 1960 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.; 

1.36 Гр. Штефуці Олександру Олександровичу, 1953 року народження, 

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

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

1.37 Гр. Яремчук Кристині Володимирівні, 1982 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. 

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

фінансування вказаного видатку в межах коштів, передбачених бюджетом міста 

на 2019 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 

 

 


