
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

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, 

військового комісара Тищук І 18.06.2019р. № 1949/03-17, Домокош Ю.О. 

09.08.2019р. № 930836 Ломпей Я.І. 14.08.2019р. № Л-2215, Мішина І.П. 

06.08.2019р. № М-2147, Паюнк б.В. 20.08.2019р. № П-2274,Педченко Н. С. 

21.08.2019р. № 931301, Продан В.Ю. 29.07.2019р., № Ко-2063, Половінкіна Т.І. 

15.08.2019р. № П-2227, Чеборак О. 07.08.2019р. № Ч-00411/34.05.01-05, 

Гудманян Г.А. 12.08.2019р. № 2240/34.05.01-05, Бодак В. 02.08.2019р. № Б-

00405/34.05.01.-05,Юнгвірт В. 05.08.2019р. № Ю-00408/34.05.01-05, Мільченко 

Г. 05.08.2019р. № М-00409/34.05.01-05, Петрище П. 13.08.2019р. № П-

00419/34.05.01-05, Ковальчук В. 29.08.2019р. № К-00461/34.05.01-05, Родде І. 

25.09.2019р. № Р-00496/4.05.01-05, Базько В. 12.09.2019р. № Ко-2456, Пригода 

М. 25.09.2019р. № П-2559,депутат Станко Ю. 03.09.2019р. № 3167/01-11, Ковач 

П. 12.09.2019р. № К-2461, Єфремочев М. 21.09.2019р. № Є-2521, Заяць М. 

25.09.2019р. № Є-2567, Михальчук К.І. 30.08.2019р. № 931579, Кулешова О. 

12.09.2019р. № К-2457, Сивоха Л. 03.09.2019р. №С-2403, Сметанюк Є. 

12.09.2019р. №С-2459,Хамаза А. 12.09.2019р. №Х-2460,Цуркан М. 03.09.2019р. 

№ Ц-2384, Чурініна Н.В. 12.09.2019р. № Ч-2455,Шикула О. 12.09.2019р. № Ч-

2455, депутат Готра В. 08.10.2019р. № 3218/01-11, Іванова М.М. 08.10.2019р. № 

І-00512/24.05.01-05, Ігнатьо В. 07.10.2019р. №Ко-2680,Казик І. 30.09.2019р. 

№К-2603,Кертес С. 07.10.2019р. №К-2629, Козак М.М. 04.10.2019р. №К-

00507/34.05.01-05, Лібак В.Й. 30.09.2019р. №Л-00500/34.05.01-05, Манзич 

М.Ю. 02.10.2019р. № 933283, Пехньо Н.П. 04.10.2019р. № П-00508/34.05.01-05, 

Семеренко Г. 07.10.2019р. № С-2666, Чухра М. 01.10.2019р. № Ч-2626, 

Ходаковська М. 07.10.2019р. №Х-2670 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  



1.1 Гр. Бодак Галині Василівні,1947 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. **, особі з інвалідністю 1 А гр. загального захворювання (реєстраційний 

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

грн.; 

1.2 Гр. Бачкай Тетяні Іванівні, 1966 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. *** , матері померлого учасника АТО (реєстраційний номер облікової 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.3 Гр. Домокош Юлію Олексійовичу, 1956 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.4 Гр. Куртанич Калині Іванівні, 1960 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Олександра Можайського, 22/21, особі з інвалідністю 3 гр. 

загального захворювання,(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2214620205), на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.5 Гр. Ломпей Яношу Іштвановичу, 1960 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.6 Гр. Мільченко Ганні Василівніі, 1983 року народження, мешканці м. 

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

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

1.7 Гр. Мішиній Іраіді Петрівні, 1941 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер по віку, «Ветеран праці» (реєстраційний номер 

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

1.8 Гр. Паюнк Богдані Валеріївні, 1977 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***,одинокій матері (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.9 Гр. Петрище Петру Андрійовичу, 1955 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.10 Гр. Педченко Наталії Степанівні, 1944 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, «Дитина війни», пенсіонер по віку (реєстраційний номер 

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

1.11 Гр. Продан Василю Юрійовичу, 1957року народження, мешканцю м. 

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

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

1.12 Гр. Половинкіній Тетяні Іванівні, 1965 року народження, мешканці м. 

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

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

1.13 Гр. Половинкіній Аллі Костянтинівні, 1938 року народження, мешканці 

м. Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1 гр.А, вдова ветерана військової 

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

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.14 Гр. Смеренській Анастасії Василівні, 1919 року народження, мешканці м. 

Ужгород, провулок ***, особі з інвалідністю І групи внаслідок війни 



(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) з нагоди ювілею 

100 років у сумі 5000,00 грн.; 

1.15 Гр. Чеборак Олегу Миколайовичу, 1950 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.16 Гр. Юнгвірту Віталію Йосифовичу, 1983 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, одинокий тато дитини з інвалідністю (ДЦП) (реєстраційний 

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

грн.; 

1.17 Гр. Базько Віктору Анатолійовичу, 1981 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1Б гр. з дитинства (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***), на лікування і придбання ліків 

у сумі 2000,00 грн.; 

1.18 Гр. Бісага Ладиславу Михайловичу, 1934 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.19 Гр. Борович Оксані Вікторівні, 1992 року народження, мешканці м. 

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

***), донька 2017 р.н. на кохлеарну імплантацію у сумі 2000,00 грн.; 

1.20 Гр. Дошиній Зузанні Шандорівні, 1971 року народження, мешканці м. 

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

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

1.21 Гр. Єфремочеву Миколі Олександровичу, 1945 року народження, 

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

облікової картки платника податків ***), на лікування і придбання ліків у сумі 

2000,00 грн.; 

1.22 Гр. Заяць Михайлу Михайловичу, 1950 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.23 Гр. Ковальчуку Володимиру Филимоновичу, 1951 року народження, 

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

облікової картки платника податків ***), на лікування і придбання ліків у сумі 

2000,00 грн.; 

1.24 Гр. Кулешову Віталію Олександровичу, 1986 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2 гр. загального 

захворювання (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), 

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

1.25 Гр. Михальчук Катерині Іванівні, 1946 року народження, мешканці м. 

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

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

1.26 Гр. Пічкарь Івану Георгійовичу, 1972 року народження, мешканцю м. 

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

***), у зв’язку з пожежою квартири у сумі 2000,00 грн.; 

1.27 Гр. Родде Інні Юхимівні, 1938 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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



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

сумі 2000,00 грн.; 

1.28 Гр. Сироватському Миколі Федоровичу, 1939 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. ***, пенсіонер військової служби(реєстраційний 

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

грн.; 

1.29 Гр. Сметанюк Петру Васильовичу, 1935 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, учасник бойових дій,  (реєстраційний номер облікової 

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

1.30 Гр.  Сметанюк Єфросинії Федорівні, 1937 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, учасник війни, (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.31 Гр. Хамазі Андрію Віталійовичу, 1971 року народження, мешканцю м. 

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

платника податків ***), на відшкодування вартості протезу у сумі 2000,00 грн.; 

1.32 Гр. Цегейка Сергію Андрійовичу, 1979 року народження, мешканцю м. 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.33 Гр. Цуркан Марії Михайлівні, 1973 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особі з інвалідності 1Бгр. з дитинства (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***), на ремонт квартири у сумі 2000,00 

грн.; 

1.34 Гр. Чурініній Нелі Володимирівні, 1962 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, вдові учасника АТО та ліквідатора ЧАЕС, (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***), у зв’язку зі смертю чоловіка у 

сумі 2000,00 грн.  

1.35 Гр. Шикулі Мирону Михайловичу, 1962 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.36  Гр. Гаврилюку Олександру Петровичу, 1963 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул. *** особа з інвалідності 1Б гр. (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***), на лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 

грн.; 

1.37 Гр. Івановій Марії Миколаївні, 1961 року народження, мешканці м. 

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

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

1.38 Гр. Ігнатьо Василю Олександровичу, 1953 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.39 Гр. Казик Ігорю Ярославовичу, 1965 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер УМВС по інвалідності (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***), на лікування і придбання ліків у сумі 

2000,00 грн.; 



1.40 Гр. Кертес Степану Золтановичу, 1971 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.41 Гр. Козак Марії Михайлівні, 1952 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.42 Гр. Лібак Віталію Йосиповичу, 1981 року народження, мешканцю м. 

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

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

2000,00 грн.; 

1.43 Гр. Мандзич Михайлу Юрійовичу, 1981 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.44 Гр. Пехньо Ніні Петрівні, 1984 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, діти з інвалідністю (реєстраційний номер облікової картки платника 

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

1.45 Гр. Сенько Владиславу Михайловичу, 1961 року народження, мешканцю 

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

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

1.46 Гр. Соханичу Михайлу Юрійовичу, 1959 року народження, мешканцю м. 

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

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

придбання ліків. Надати кошти у сумі 2000,00 грн.; 

1.47 Гр. Ходаковському Василю Васильовичу, 1960 року народження, 

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

облікової картки платника податків ***), на лікування і придбання ліків 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                                                                    Богдан АНДРІЇВ 

 

 


