
 

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, 

Гасинець Я.В. 07.05.2019р. № 856119, Бучок Г.Г. 07.05.2019р. № 856120, 

Калинич М.Ю. 16.04.2019р. № К01179, Коцур Л.Г. 07.05.2019р. № 856120, 

Панасюк О. І. 25.04.2019р. № П-1264, Романець М.В. 25.04.2019р. № Р-1261, 

Рудов О.М. 06.05.2019р. № 1131/34.05.01-05,Сотник М.Ф. 25.04.2019р. № С-

00271/34.05.01-05,Чомоляк В.І. 02.05.2019р. № Ч-00275/34.05.01-05,Чонка Л.І. 

02.05.2019р. № Ч-00273/35.01-05, Шалагінова Н.Й. 02.05.2019р. № Ш-

00274/34.05.01-05, Янкес М.А. 07.05.2019р. №856115 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.74 Гр. Гасинець Ярославу Васильовичу, 1968 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. Іллі Мечникова, 6, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2514215717), на лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 

грн.; 

1.75 Гр. Бучок Георгію Георгійовичу, 1944 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. Іштвана Дендеші, 28, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 1619106174), на лікування і придбання ліків 

у сумі 2000,00 грн.; 

1.76 Гр. Калинич Михайлу Юрійовичу, 1948 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. Буковинська,5, пенсіонер за віком,  (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 1784003791), на лікування і придбання ліків. 

у сумі 2000,00 грн.; 

1.77 Гр. Коцур Любові Григорівні, 1949 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. Федора Достоєвського, 20/88, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 1823318984), на лікування і придбання ліків. 

у сумі 2000,00 грн.; 

1.78 Гр. Панасюк Оксані Іванівні, 1979 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. Олександра Митрака, 11/3а, багатодітна мама, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 4258302563), на лікування дитини у сумі 

2000,00 грн.; 

1.79 Гр. Романець Мар’яні Вікторівні, 1990 року народження, мешканці м. 

Ужгород, Пр. Свободи, 34/2, одинока мати, (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 1583400025), на лікування дитини у сумі 2000,00 грн.; 



1.80 Гр. Рудов Оксані Миколаївні, 1966 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. Василя Докучаєва, 10/29, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2419219001), на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.81 Гр. Сотник Миколі Федоровичу, 1919 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. Марії Заньковецької, 78/5, інв. ВВв 1 гр., (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 0705300793), у зв’язку з ювілеєм 100- річчям 

у сумі 5000,00 грн.; 

1.82 Гр. Чомоляк Вірі Іванівні, 1982 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. Олександра Можайського, 16/27, мама дитини з інвалідністю  

(реєстраційний номер облікової картки платника податків 3004800127), на 

лікування дитини у сумі 2000,00 грн.; 

1.83 Гр. Чонка Любові Іванівні, 1956 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. Лобачевського, 12, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2057625509), у зв’язку з важким матеріальним 

становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.84 Гр. Шалагіновій Нелі Йосипівні, 1988 року народження,  мешканці  м. 

Ужгород, вул. Радванська, 36а, особі з інвалідністю 1гр. загального 

захворювання (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

33217908883), на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.85 Гр. Янкес Марії Антонівні, 1940 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. 8 Березня, 31/1, кв. 125, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 1482002003) на лікування і придбання 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                                                                                    Б.АНДРІЇВ 

 
 

 


