
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
               XXХVІ сесія    VII   скликання 

 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 травня 2019 року                       Ужгород                            № 1542          
                                                              
 
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, 
Абдуманової Т.Ш. 04.03.2019р. № А-657у, Балан П.І. 13.03.2019р. № 783826, 
Бігуняк Г.Д. 27.03.2019р. № 784365, Біжик М.С. 04.03.2019р. № Б-676у, Білак 
Л.О. 18.03.2019р. № Б-851у, Білобородки Є.О. 04.03.2019р. № Б-655у,депутат 
міської ради Станко Ю. 11.03.2019р. №01-11/2912, Опаленик О.М. 04.03.2019р. 
№ О-677у, Богнат Й.Й. 18.02.2019р. №762856, Ватрали В.Ю. 13.03.2019р. № 
787797, Глухан О.Е. 04.03.2019р. № Г-664у, Іваненко О.Г. 07.02.2019р. № І-377, 
Калимон В.Р. 11.03.2019р. № 783697, Каленіченко Є.М. 04.03.2019р. № К-
694у,Кіш К.Ф. 26.03.2019р. № 784273,Кішко П.Ю. 20.03.2019р. № К0889, 
Котлар Г.Г. 04.03.2019р. № К-685у, Кочиш А.І. 19.03.2019р. № К-
00185/34.05.01-05, Крамаренко Ю.В. 14.03.2019р. № К-810у, Крайняй В.Б., 
Крайняй Я.В.. 04.03.2019р. К-698у, Красавіної Р.І. 07.03.2019р. № К-
00179/34.05.01-05, Кривська О.О. 04.03.2019р. № К-661у, депутат міської рад 
Сюсько І. 18.03.2019р. № 01-11/2932, Кучер О.М. 25.03.2019р. № 784211, 
Лакатош О. Г. 18.03.2019р. № Л-844у, депутат міської рад Сюсько І. 
12.03.2019р. № 01-11/2924, Малик Л.Ю. 04.03.2019р. № М-681у, Марко В.М. 
06.03.2019р. № М-00176/34.05.01-05, Матяцко Ф.Й. 05.03.2019р. № М-725у, 
Мацур М.Ю. 04.03.2019р. № М-703у, Місюра Л.Є. 04.03.2019р. № М-673у, 
Мучичка Л.С. 18.03.2019р. № М-839у, Новак В.П. 21.03.2019р. № 784122, 
Пазуханич М.І. 26.02.2019р. № 763264,Панцо В.Я. 28.02.2019р. № П-
00175/34.05.01-05, Перевузник Г.Є 04.032019 № Г-664у, Попик Н.М. 
27.03.2019р. № 784364, Поп П.В. 21.03.2019р. № 784121, Подгорна М.Я. 
19.02.2019р. № 762942, Рошкович В.І. 22.02.2019р. № Р-00178/34.05.01-05, 
Семен К.Г. 18.03.2019р. № С-845у, Сластнікова М.В., Сластніков В.В. 
27.03.2019р. № С-978у,Сливка М.М. 27.03.2019р. № С-979у,Стецяк М.П. 
04.03.2019р. № С-649у, Туряниця О.В. 26.03.2019р. № 784279, Фатільніков М.І. 



04.03.2019р. № Ф-690у, Царук М.Ф. 18.03.2019р. № Ц-847у, Чернова Н.Н. 
18.03.2019р. № Ч-842у,Чонтош Е.М. 21.02.2019р. № 763123, Шалімова І.М. 
01.03.2019р. № 773369, Шикула О.О. 04.03.2019р. № Ш-696у, Яцьків Т.Ю. 
18.03.2019р. № Я-850у, 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, 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,З 
мійовська С.Т. 24.05.2019р. № 857131, Шевченко О.М. 24.05.2019р. № 857139, 
Пехньо Н.М. 24.05.2019р. № 857138, Кузьма В.О. 24.05.2019р. № 857132 

 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 
1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  
1.1 Гр. Абдуманановій Тамарі Шараповій, 1949 року народження, мешканці 
м. Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків ***), онкохвора, на лікування і придбання ліків у 
сумі 2000,00 грн.; 
1.2 Гр. Балан Парасковії Іванівні, 1926 року народження, мешканці м. 
Ужгород, пл.***, особа з інвалідністю 1 групи загального захворювання,  
(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), перенесла 
повторний інсульт, на лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.3 Гр. Бігуняк Галині Дмитрівні, 1953 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 3 групи загального захворювання, 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), перенесла два 
оперативних втручання по видаленню пухлини головного мозку, на лікування 
і придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.4 Гр. Біжик Марії Семенівні, 1957 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. Білак Ларисі Олексіївні, 1954 року народження,  мешканці м. 
Ужгород, пр. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), онкохвора, на лікування і придбання ліків у сумі 
2000,00 грн.; 



1.6 Гр. Білобродці Єві Олексіївні, 1945 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), катаракт обох очей, оперативне втручання і придбання 
ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.7 Гр. Біровчак Ксенії Юріївні, 1967 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, сестра загиблого учасника АТО, (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків ***), в зв’язку з важким матеріальним 
становищем у сумі 2000,00 грн.; 
1.8 Гр. Блонському Юрію Васильовичу, 1962 року народження, 
зареєстрований в***, а фактично в м. Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків ***), переніс ЗЧМТ, струс головного 
мозку, перелом ребер, на лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 грн., як 
виняток; 
1.9 Гр. Богнат Йосипу Йосиповичу, 1932 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.; 
1.10 Гр. Ватралі Вікторії Юріївні, 1990 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
***), чоловік Ватрала Юрій Юрійович потрапив в ДТП, отримав розчавлення 
печінки, перелом ребер, частковий відрив жовчного міхура, на лікування 
чоловіка і придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.11 Гр. Глухан Ользі Емілівні, 1956 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.; 
1.12 Гр. Іваненко Олександру Ігоровичу, 1960 року народження, мешканцю м. 
Ужгород, вул. *** особа з інвалідністю 2 групи загального захворювання, 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), переніс 
оперативне втручання на серці, на лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 
грн.; 
1.13 Гр. Калимон Володимиру Романовичу, 1972 року народження, мешканцю 
м. Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1 групи з дитинства,  
(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), на лікування і 
придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.14 Гр. Каленіченко Євгену Миколайовичу, 1937 року народження, 
мешканцю м. Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків ***), в зв’язку з важким матеріальним 
становищем у сумі 2000,00 грн.; 
1.15 Кіш Кларі Ференцівні, 1941 року народження, мешканці м. Ужгород, 
пров. ***, пенсіонер за віком,  одинока, (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків ***), хворіє на катаракту обох очей, на оперативне 
втручання і придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.16 Гр. Кішко Оксані Юріївні, 1947 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.; 



1.17 Гр. Котлар Гейза Габорович, 1951 року народження, мешканцю м. 
Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), в зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 
2000,00 грн.; 
1.18 Гр. Кочиш Андріяні Іванівні, 1981 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, багатодітна сім’я, одинока мати,  (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків ***), в зв’язку з важким матеріальним 
становищем у сумі 2000,00 грн.; 
1.19 Гр. Крамаренко Юлії Володимирівні, 1975 року народження, мешканці м. 
Ужгород, пл. ***, внутрішньо-переміщена особа, (реєстраційний номер 
облікової картки ***), має на лікування дитини з інвалідністю у сумі 2000,00 
грн.; 
1.20 Гр. Крайняй Вікторії Богданівні, 1972 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2 групи з дитинства, (реєстраційний 
номер облікової картки платника податків ***), на лікування і придбання ліків 
у сумі 2000,00 грн.; 
1.21 Гр. Крайняй Ярославі Василівні, 1945 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1 групи загального захворювання, 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), на лікування і 
придбання ліків у сумі 2000,00 грн.;    
1.22 Гр. Красавіній Розалії Іванівні, 1936 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.; 
1.23 Гр. Кривській Ользі Олександрівні, 1952 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком, внутрішньо-переміщена особа, 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), хворіє на 
катаракту обох очей, на оперативне втручання і придбання ліків у сумі 2000,00 
грн.; 
1.24 Гр. Кулак Олені Михайлівні, 1952 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), в зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 
2000,00 грн.; 
1.25 Гр. Кучер Ользі Михайлівні, 1960 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2 групи загального захворювання, 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), стан після 
перенесеного ішемічного інсульту із спастичним геміпаезом, на лікування і 
придбання ліків у сумі 5000,00 грн.; 
1.26 Гр. Лакатош Оксані Габоровні, 1978 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
***), син Лакатош Андрій Едуардович, 2000 р/н, потрапив у ДТП, отримав 
відкритий багатоуламковий перелом нижніх кінцівок, на оперативне 
втручання і придбання ліків для дитини у сумі 2000,00 грн.; 
1.27 Гр. Ломпей Йосипу Олександровичу, 1960 року народження, мешканцю 
м. Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2 групи з дитинства,  



(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), на лікування і 
придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.28 Гр. Малик Любов Юріївні, 1960 року народження, мешканці м. Ужгород, 
вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків ***), на операцію по ендопротезуванню і придбання ліків у сумі 
2000,00 грн.; 
1.29 Гр. Марко Василині Михайлівні, 1951 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 2 групи (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків ***), на лікування і придбання ліків у сумі 
2000,00 грн.; 
1.30 Гр. Матяцко Світлані Іванівні, 1959 року народження,  мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), онкохвора, на лікування і придбання ліків у сумі 
2000,00 грн.; 
1.31 Гр. Мацур Марії Юріївні, 1967 року народження, мешканці м. Ужгород, 
вул. ***, особі з інвалідністю 2 групи з дитинства, (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків ***), одинока мати, має на вихованні двох 
дітей, в зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн.; 
1.32 Гр. Місюрі Ларисі Євдокимівні, 1951 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), хворіє син Боровський А.Г., на лікування і придбання 
у сумі 2000,00 грн.; 
1.33 Гр. Мучичка Михайлу Михайловичу, 1954 року народження, мешканцю 
м. Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1 групи загального захворювання, 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), переніс 
оперативне втручання по ампутуванню нижньої кінцівки, на лікування і 
придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.34 Гр. Новак Валерії Павлівні, 1962 року народження, мешканці м. Ужгород, 
вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), 
хворіє на кардіосклероз атеросклеротичний, перенесла перелом правої гомілки 
зі зміщенням, на лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.35 Гр. Пазуханич Марії Іванівні, 1957 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 3 групи загального захворювання, 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), потребує 
допомоги на лікування і реабілітацію доньки Пазуханич Світлани Іванівни, 
23.06.1980 р/н, яка є особою з інвалідністю 1 групи з дитинства у сумі 2000,00 
грн.; 
1.36 Гр. Панцо Вікторії Яношівні, 1940 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком,  (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), в зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 
2000,00 грн.; 
1.37 Гр. Перевузник Гелені Єліашівні, 1935 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), лежача, значно залежна від сторонньої допомоги, на 
лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 



1.38 Гр. Подгорній Магдалині Яношівні, 1951 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком,  (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), на лікування і придбання ліків. Надати кошти у сумі 
2000,00 грн.; 
1.39 Гр. Поп Петрові Васильовичу, 1963 року народження, мешканцю м. 
Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 3 групи загального захворювання, 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), хворіє на 
напади серцевої астми, остеохондроз поперково-крижового відділу хребта, на 
лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.40 Гр. Попик Наталії Миколаївні, 1969 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***,  (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
***), на лікування брата Пковба В.М., 1970 р/н, який отримав опіки нижніх 
кінцівок, переніс опіковий шок, проходить лікування в опіковому центрі у 
сумі 2000,00 грн.; 
1.41 Гр. Рошковичу Василю Івановичу, 1944 року народження, мешканцю м. 
Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком,  (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), переніс закритий багато уламковий перелом лівої 
стегнової кістки, на лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.42 Гр. Семен Катерині Григорівні, 1937 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком,  (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), хворіє на цукровий діабет 2 типу, на лікування і 
придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.43 Гр. Сластніковій Марії Василівні, 1958 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком,  (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), хворіє , перебуває на обліку в кардіологічному 
відділенні, на лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.44 Гр. Сластнікову Валентину Володимировичу, 1950 року народження, 
мешканцю м. Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком,  (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків ***), переніс гострий інфаркт міокарда, 
аневризма верхівки ЛШ, на лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.45 Гр. Сливка Марії Михайлівні, 1940 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.; 
1.46 Гр. Стецяк Марії Павлівні, 1962 року народження, мешканці м. Ужгород, 
вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), 
перенесла ВЧМТ, струс головного мозку, скальпована рана голови на 
лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.47 Гр. Туряниці Оксані Вікторівні, 1975 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
***), син Туряниця Андрій Юрійович, 1996 р/н, який хворіє на лімфому 
Ходжкіна, пройшов курс хіміотерапії, на лікування придбання ліків у сумі 
2000,00 грн.; 
1.48 Гр. Фатільнікову Миколі Івановичу, 1960 року народження, мешканцю м. 
Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2 групи загального захворювання, 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), стан після 



перенесеного ішемічного інсульту на лікування і придбання ліків у сумі 
2000,00 грн.; 
1.49 Гр. Царук Миколі Феофановичу, 1958 року народження, мешканцю м. 
Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2 групи загального захворювання, 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), на лікування і 
придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.50 Гр. Черновій Наталії Нафанівні, 1969 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
***), перенесла ЗЧМТ, забій головного мозку важкого ступеню із наявністю 
субдуральної гематоми лівої гемісфери головного мозку, на лікування і 
придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.51 Гр. Чонтош Еріці Миколаївні, 1981 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
***), донька Чонтош Стелла Робертівна, 2003 р/н, дитина з інвалідністю, 
хворіє на двобічну нейросенсорну приглухуватість, на лікування і придбання 
ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.52 Гр. Шалімовій Ірині Миколаївні, 1951 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, пенсіонер по віку, ( реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), опікун сироти Саваріної Анастасії Анатоліївни, 2002 
р/н, в якої встановлений діагноз кіста правого яєчника, на лікування і 
придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.53 Гр. Шикула Єві Михайлівні, 1936 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), стан після перенесеного ішемічного інсульту, на 
лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.54 Гр. Яцьків Тетяні Юріївні, 1978 року народження, мешканці м. Ужгород, 
вул. ***, одинока мати, (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків ***), на вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000,00 грн. 
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, ***, 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. ***, мамі дитини з інвалідністю, (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), 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 нароження, 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.; 
1.74Гр. Гасинець Ярославу Васильовичу, 1968 року народження, мешканцю м. 
Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
***), на лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 
1.75 Гр. Бучок Георгію Георгійовичу, 1944 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.; 
1.76 Гр. Калинич Михайлу Юрійовичу, 1948 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.; 
1.77 Гр. Коцур Любові Григорівні, 1949 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.; 
1.78 Гр. Панасюк Оксані Іванівні, 1979 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, багатодітна мама, (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), на лікування дитини у сумі 2000,00 грн.; 
1.79 Гр. Романець Мар’яні Вікторівні, 1990 року народження, мешканці м. 
Ужгород, ***, одинока мати, (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків ***), на лікування дитини у сумі 2000,00 грн.; 
1.80 Гр. Рудов Оксані Миколаївні, 1966 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
***), на лікування у сумі 10000,00 грн.; 
1.81 Гр. Сотник Миколі Федоровичу, 1919 року народження, мешканцю м. 
Ужгород, вул. *** інв. ВВв 1 гр., (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), 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. ***, мама дитини з інвалідністю  (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), на лікування дитини у сумі 2000,00 грн.; 
1.83 Гр. Чонка Любові Іванівні, 1956 року народження, мешканці м. Ужгород, 
вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків ***), 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. ***, особі з інвалідністю 1гр. загального захворювання 



(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), на лікування у 
сумі 2000,00 грн.; 
1.85 Гр. Янкес Марії Антонівні, 1940 року народження, мешканці м. Ужгород, 
вул. ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків ***) на лікування і придбання у сумі 2000,00 грн.; 
1.86 Гр. Змійовській Степанії Томівні, 1971 року народження,  мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, багатодітній матері (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків ***), на лікування дитини у сумі 2000,00 грн.; 
1.87 Гр. Кузьмі Валентині Олексіївні, 1958 року народження,  мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 2 групи загального захворювання 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), на лікування у 
сумі 2000,00 грн.; 
1.88 Гр. Пехньо Наталії Михайлівні, 1984 року народження,  мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
***) на лікування у сумі 2000,00 грн.; 
1.89 Гр. Шевченко Олені Миколаївні, 1962 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 2 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.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 
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