
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 І сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2020 року                    Ужгород                                    № 12 

 

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

згідно з рішенням координаційної комісії з питань соціального захисту 

населення (протоколи: № 47 від 22.10.2020р., № 51 від 24.11.2020р.), 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:  

1.1 Гр. Барч Мар'яні Іванівні, 1991 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

онкологія, на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.2 Гр. Біровчак Ксенії Юріївні, 1967 року народження, мешканці м. 

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

податків***), на вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000,00 грн.; 

1.3 Гр. Булеці Володимиру Володимировичу, 1976 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул.***, особі з інвалідністю 1 групи з/з, (реєстраційний 

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

2000,00 грн., як виняток; 

1.4 Гр. Газі Ганні Яношівні, 1942 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

податків***), на вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000,00 грн.; 

1.5 Гр. Грицан Ірині Іванівні, 1984 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000,00 грн.; 



1.6 Гр. Давидовій Тамарі Василівні, 1948 року народження, мешканці м. 

Ужгород, пров.***, пенсіонер, ВПО (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків***), на вирішення соціально-побутових питань у сумі 

2000,00 грн.; 

1.7 Гр. Дурунді Андрію Іллічу, 1956 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, особі з інвалідністю 2 групи з/з, (реєстраційний номер 

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

1.8 Гр. Кодирову Шухрадшону Адіхамовичу, 1962 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул.***, особі з інвалідністю 2 групи з/з, (реєстраційний 

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

грн.; 

1.9 Гр. Костику Василю Федоровичу, 1957 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.10 Гр. Кривці Володимиру Івановичу, 1966 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, особі з інвалідністю 3 групи з/з, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків***), оперативне втручання, на лікування у 

сумі 2000,00 грн.; 

1.11 Гр. Кудловській Нелі Михайлівні, 1968 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, дитина з інвалідністю (реєстраційний номер облікової 

картки***), на лікування дитини у сумі 2000,00 грн., як виняток; 

1.12 Гр. Кудрявцевій Ганні Григорівні, 1939 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки***), на 

утриманні 2-ох неповнолітніх дітей, на вирішення соціально-побутових питань 

у сумі 10000,00 грн.; 

1.13 Гр. Лемак Михайлу Михайловичу, 1963 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.14 Гр. Лізак Олександру Степановичу, 1953 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, особі з інвалідністю 1 групи з/з (реєстраційний номер 

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

1.15 Гр. Маркуш Сільвії Степанівні, 1962 року народження, мешканці м. 

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

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

1.16 Гр. Мацур Марії Юріївні, 1972 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, особі з інвалідністю 2 гр. з/з (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.17 Гр. Мендель Валентині Павлівні, 1974 року народження, мешканці м. 

Ужгород, Проспект***, особі з інвалідністю 2 гр. з/з (реєстраційний номер 

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

1.18 Гр. Молнару Золтану Золтановичу, 1958 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.19 Гр. Панулинець Андріана Євгеніївна, 2000 року народження, мешканці м. 

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

податків***), на вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000,00 грн.; 



1.20 Гр. Панулін-Гаджега Мар’яні Володимирівні, 1978 року народження, 

мешканці м. Ужгород, вул.***, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків***), на операцію чоловіка у сумі 5000,00 грн.; 

1.21 Гр. Плосі Ганні Карлівні, 1952 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

податків***), на вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000,00 грн.; 

1.22 Гр. Попович Ганні Йосифівні, 1934 року народження, мешканці м. 

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

податків***), на вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000,00 грн.; 

1.23 Гр. Родде Людмилі Василівні, 1956 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, (реєстраційний номер облікової картки 2061818704), 

оперативне втручання, на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.24 Гр. Фазан Катерині Степанівні, 1963 року народження, мешканці м. 

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

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

1.25 Гр. Федяєвій Еллі Михайлівні, 1967 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, (реєстраційний номер облікової картки***), оперативне 

втручання, на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.26 Гр. Цигейці Ірині Іванівні, 1944 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.27 Гр. Чмовш Марії Юріївни, 1971 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

онкологія, на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.28 Гр. Шеремет Гелені Миколаївні , 1935 року народження, мешканці м. 

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

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

1.29 Андрущакевич Любові Юріївні, 1955 року народження, мешканці м. 

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

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

1.30 Гр. Ворковенко Валентині Петрівні, 1961 року народження, мешканці м. 

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

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

1.31 Гр. Дикун Ірині Василівні, 1986 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

перенесений інсульт, на лікування у сумі 5000,00 грн.; 

1.32 Гр. Ільницькій Лесі Володимирівні, 1967 року народження, мешканці с. 

Невицьке, Ужгородського району, вул.***, пенсіонер (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків***), заміна суглоба, на лікування у сумі 

5000,00 грн., як виняток; 

1.33 Гр. Кирлик Меланії Іванівні, 1934 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

податків***), на лікування у сумі 5000,00 грн.; 

1.34 Гр. Коваль Вікторії Вікторівні, 1971 року народження, мешканці м. 

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

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



1.35 Гр. Ковтан Єві Миколаївні, 1942 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, пенсіонер, (реєстраційний номер облікової картки***), на вирішення 

соціально-побутових питань у сумі 2000,00 грн.; 

1.36 Гр. Кольовці Галині Валер'янівні, 1968 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, онкологія (реєстраційний номер облікової картки***), на 

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.37 Гр. Лабі Борису Юрійовичу, 1955  року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, особі з інвалідністю 1 групи з/з, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків***), перенесений інсульт, на лікування у 

сумі 2000,00 грн.; 

1.38 Гр. Майдан Богдані Василівні, 1980 року народження, мешканці с. 

Оноківці, Ужгородського району, вул.***, (реєстраційний номер облікової 

картки 2928100784), на лікування у сумі 2000,00 грн., як виняток; 

1.39 Гр. Михайленко Світлані Михайлівні, 1970 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, (реєстраційний номер облікової картки***), на лікування у 

сумі 2000,00 грн.; 

1.40 Гр. Русину Миколі Івановичу, 1947 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.41 Гр. Черткову Володимиру Михайловичу, 1948 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул.***, пенсіонер, (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків***), на лікування дружини (онкологія) у сумі 2000,00 

грн.; 

1.42 Гр. Шевчук Валерії Анатоліївні, 1992 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, особі з інвалідністю 3 групи з/д (реєстраційний номер 

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

грн.; 

1.43 Гр. Зосімовій Євгенії Отаріївні, 1982 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 3групи з/з, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків***), на лікування у сумі 10000,00 грн.; 

1.44 Гр. Кракосевичу Ігорю Роальдовичу, 1961 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 3 групи з/з, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків***), на лікування у сумі 5000,00 грн.; 

1.45 Гр. Фурик Магдалині Іванівні, 1954 року народження, мешканці м. 

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

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

 

2. Департамент фінансів та бюджетної політики забезпечити фінансування 

вказаного видатку в межах коштів, передбачених бюджетом міста на 2020 рік. 

3. Департамент праці та соціального захисту населення профінансувати 

видаток, пов’язаний з наданням грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови. 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

   


