
 

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 XXVIII сесії міської ради VI скликання 11 жовтня 

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

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

міської ради Сюсько М. 26.03.2019р. № 01-11/2950-2951, Барбіла Б.О. 

29.03.2019р. № Б-00214/34.05-01-07, Борзенко М.І. 11.04.2019р. № Б-1146у, 

Буришин В.І. 04.03.2019р. № Б-678у, Власова В.І. 11.04.2019р. № В-1151у, 

Дьолог Н.Ю. 02.04.2019р. № Д-1069у, Кавранська С.П. 11.04.2019р. № К-1152у, 

Костюк М.Ю. 02.04.2019р. № К-1071у, Кудловська Н.М. 15.04.2019р. № К-

00239/34.05.01-05, Матічин Ю.Ю. 02.04.2019р. № М-107у, Микович О.В. 

27.02.2019р. № М-317, Нога В.І. 11.04.2019р. № Н-1153у, Патюк А.Х. 

11.04.2019р. № П-1150у, Пехньо Н.П.15.04.2019р. № П-00240/34.05.01-05, 

Срібна Т.М. 12.04.2019р. № С-00238/34.05.01-05, ГО «Союз Чорнобиль 

України»м. Ужгорода Чемета О.С. 09.04.2019р. №895/34.05.01-05 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.55 Гр. Артамановій Тетяні Іванівні, 1952 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.; 

1.56 Гр. Барбілу Богдану Олександровиу, 1956 року народження, мешканцю м. 

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

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

придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 

1.57 Гр. Борзенко Маргіт Ілешівні, 1943 року народження, мешканці м. 

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

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

1.58 Гр. Буришин Ганні Іванівні, 1955 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.; 

1.59 Гр. Власовій Вікторії Ігорівні, 1971 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, матері загиблого військовослужбовця (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***), син 1996 р.н. загинув у 2018р. при 

виконанні службових обов’язків, похований на «Кальварії», на встановлення 

пам’ятника у сумі 15000,00 грн. як виняток; 

1.60 Гр. Данилів Миколі Васильовичу, 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.; 



1.61 Гр. Дьолог Надії Юріївні, 1986 року народження, мешканці с. Тарасівка, 

Тячівського р-ну, яка проживає в м. Ужгород, вул. ***, особі з інв.1 А гр. з 

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

закупівлю спортивного харчування та медикаментів у сумі 2000,00 грн., як 

виняток; 

1.62 Гр. Кавранській Світлані Петрівні, 1973 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, «член сім’ї загиблого» (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***), чоловік учасник бойових дій АТО загинув у 

2018р. при виконанні службових обов’язків, похований на «Кальварії», на 

встановлення пам’ятника у сумі 15000,00 грн., як виняток; 

1.63 Гр. Костюк Маріанні Юріївні, 1981 року народження, мешканці м. 

Ужгород, площа***, особі з інвалідністю 2 гр. загального захворювання, 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.64 Гр. Кудловській Нелі Михайлівні, 1681 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, мамі дитини з інвалідністю, (реєстраційний номер облікової 

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

1.65 Гр. Матічину Юрію Юрійовичу, 1968 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю внаслідок війни 2 гр.(Афганістан), 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.66 Гр. Микович Олені Володимировні, 1970 року народження, мешканці м. 

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

***), на придбання матеріалів для проведення ремонту у сумі 2000,00 грн.; 

1.67 Гр. Нога Вікторії Іванівні, 1971 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, особі з інвалідністю 2 гр. загального захворювання (реєстраційний 

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

грн.; 

1.68 Гр. Патюк Антоніні Хомівні, 1943 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, особі з інвалідністю 2 гр. загального захворювання (реєстраційний 

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

грн.; 

1.69 Гр. Пехньо Ніні Петрівні, 1684 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. Володимирська,63в/26, мамі дитини з інвалідністю, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 3082523024), на лікування дитини у сумі 

2000,00 грн.; 

1.70 Гр. Срібній Тамарі Михайлівні, 1971 року народження, мешканці м. 

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

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

1.71 Наконечній Тетяні Миколаївні, 1962 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***,потерпіла 3 кат, внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), для поліпшення 

житлових умов у сумі 10000,00 грн.; 

1.72 Бердар Михайлу Івановичу, 1958 року народження, мешканцю м. Ужгород, 

вул. *** ,ліквідатор 2 гр., внаслідок Чорнобильської катастрофи, (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***), для поліпшення житлових умов 

у сумі 10000,00 грн.; 



1.73 Галенчик Світлані Миколаївні, 1957 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. *** ,потерпіла 2 гр., внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), для поліпшення 

житлових умов у сумі 10000,00 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 

 
 

 

 

 

 


