
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
12 грудня 2019 року                   Ужгород                                              № 1808 

 

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, Бачкай 

Т.І. 13.08.2019р. № 930974, 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, Адама С. № А-2717 10.10.2019р., Морозова М.В. № 2712 10.10.2019р., 

депутата міської ради Білонки В № 3252/01-11 13.11.2019р.,  № 3225/01-11 

10.10.2019р., Буко П. № 2816 28.10.2019р., Волковського С. № В-2713 



10.10.2019р., Качинської М.В. № К-2934 05.11.2019р., Грицькевич Н.О. № Г-

3000, 13.11.2019, Гуштан М. № В-2743 15.10.2019р., Джус Н.В. № Д-

00546/34.05.01-05 31.10.201р., Заторська Г.М. № 944494 05.11.2019р., 

Кудловська Н.М. № К-00517/34.05.01.-05 07.10.2019р., Кіш М. №К-2937 

05.11.2019р., Рояк Л.І. № 944312 24.10.2019р., Погоріляк В.І. № П-3014 

13.11.2019р., депутата міської ради Прозор Є. №3159/01-11 30.08.2019р., 

Корсар М. № К-2909 04.11.2019р.,Товт А. № Т-2741 04.11.2019р., Сокира М. № 

С-2908 04.11.2019р., Форос В. № Ф-2797 23.10.20019р., Чонка Н.В. № Ч—

00525/34.05.01-05 18.10.2019р. Юришинець О.Ю. №1397 24.10.2019р., Штефуца 

Г.В. №Ш-00557/34.05.01-05 13.11.2019р., Трачук О.В. № Т-00562/34.05.01-05 

13.11.2019р., Мінін В.Г. № М-00559/34.05.01-05 13.11.2019р, Смоляр О.Я. № С-

00514/34.01-05 09.10.2019р., Червоноока В.С.- №3154/34.05.01-05 01.11.2019р., 

Галушка М.Ф. № Г-00565/34.05.01-05 13.11.2019, депутата міської ради 

Богуславського Р № 3270/01-11 20.11.2019р., № 3287/01-11 04.12.2019р., № 

3288/01-11 04.12.2019р., Токач Е. М. № Т-3187 02.12.2019р., Гойда О. С. №Г-

3181 02.12.2019р.,Слєпко Н.А. № С-3169 02.12.2019р.,депутата міської ради 

Станко Ю № 3285,3286,3287/01-11 03.12.2019р.,,,№ 3286/01-11 

 

 

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. ***, особі з інвалідністю 3 гр. загального 

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

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 2209510993) 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 10000,00 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 пожежею 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. 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, 

5еп.. *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків1905121344), 

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. 

1.48 Гр. Адам Степану Юліусовичу, 1952 року народження, мешканцю м. 

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

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), у зв’язку з 

важким матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.49 Гр. Байвельман Габріелі Леонідівні, 1992 року народження, мешканці 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.; 

1.50 Гр. Бовді Олександру Адальбертовичу, 1969 року народження, мешканцю 

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

***), на лікування дитини з інвалідністю підгрупа «А», ДЦП у сумі 2000,00 

грн.; 

1.51 Гр. Буко Павлу Карловичу, 2000 року народження, мешканцю м. Ужгород, 

вул. ***, дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування 

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

соціально-побутових питань у сумі 14000,00 грн.; 

1.52 Гр. Волковському Сергію Федоровичу, 1961 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2гр. група, захворювання пов’язане з 

роботами по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (реєстраційний номер 

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

2000,00 грн.; 

1.53 Гр. Волошинець Івану Івановичу, 1967 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.54 Гр. Гулушці Марії Федорівни, 1946 року народження, мешканці м. 

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

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

1.55 Гр. Грицькевич Надії Олександрівні, 1986 року народження, мешканці м. 

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

***),важкохвора дитина 2010р.н., на операцію у сумі 10000,00 грн.; 

1.56 Гр. Гуштан Михайлу Івановичу, 1950 року народження, мешканцю м. 

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

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



1.57 Гр. Данко Маріанні Михайлівні, 1962 року народження, мешканці м. 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.58 Гр. Данилич Вірі Дементівні, 1947 року народження, мешканці м. 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.59 Гр. Джус Наталії Вікторівні, 1982 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

лікування (оперативне втручання) своєї доньки Піскової Анастасії Денисівни, 

2005 р.н., у сумі 10000,00 грн.; 

1.60 Гр. Завадському Сергію Івановичу, 1964 року народження, мешканцю м. 

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

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

сумі 2000,00 грн. 

1.61 Гр. Заторській Галині Михайлівні, 1978 року народження, мешканці м. 

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

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

2000,00 грн.; 

1.62 Гр. Качинській Марії Василівні, 1946 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, ветеран праці (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.63 Гр. Ковалю Володимиру Степановичу, 1959 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 3гр. загального захворювання 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.64 Гр. Корсак Марії Василівні, 1953 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

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

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

***), на лікування свої доньки Хоми Дарини Віталівни, 2013 р.н., діагноз ДЦП, 

отримала 2000грн (рішення сесії №1542 від 30.05.2019р.) у сумі 2000,00 грн., як 

виняток; 

1.66 Гр. Мініну Віктору Геннадійовичу, 1979 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.67 Гр. Погоріляку Віктору Івановичу, 1964 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, учасник бойовик дій, ліквідатор ЧАЕС (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***), на лікування у сумі 5000,00 

грн.; 

1.68 Гр. Рояк Ларисі Іванівні, 1950 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

податків ***), на лікуванняу сумі 2000,00 грн.; 



1.69 Гр. Смоляру Олександру Ярославовичу, 1991 року народження, мешканцю 

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

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

1.70 Гр. Сокирі Марії Михайлівні, 1947 року народження, мешканці м. 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.71 Гр. Товт Ірині Федорівні, 1936 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

грн.; 

1.72 Гр. Трачук Ользі Володимирівні, 1979 року народження, мешканці м. Чоп, 

проживає м. Ужгород, вул. ***, дружині загиблого учасника АТО 

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

соціально-побутових проблем у сумі 3000,00 грн., як виняток; 

1.73 Гр. Форосу Василю Михайловичу, 1937 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком, дитина війни (реєстраційний номер 

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

5000,00 грн.; 

1.74 Гр. Чонці Наталії Василівні, 1959 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

податків ***), на лікування і придбання ліків у сумі 10000,00 грн.; 

1.75 Гр. Юришинець Олені Юріївні, 1966 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2 гр. з дитинства (реєстраційний номер 

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

2000,00 грн.; 

1.76 Гр. Червоноокій Валентині Семенівні,1960 року народження,  мешканці м. 

Ужгород, площа ***, голові ГО «Нова сім’я» (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***), у зв’язку з аварійною ситуацією пов’язаний з 

родинним будинком «Нова сім’я у сумі 19000,00 грн.; 

1.77 Гр. Штефуці Ганні Василівні,1954 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.78. Гр. Біжик Світлані Панасівні, 1952 року народження, мешканці м. 

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

***), на лікування дитини з інвалідністю з дитинства у сумі 5000,00 грн.; 

1.79. Гр. Єгоровій Людмилі Петрівні, 1961 року народження, мешканці м. 

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

***), на лікування у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 2000,00 

грн.; 

1.80. Гр. Котлар Гейзі Габоровичу, 1951 року народження, мешканцю м. 

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

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



1.81. Гр. Кроліковій Тетяні Кирилівні, 1955 року народження, мешканці м. 

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

***), на лікування дитини з інвалідністю з дитинства у сумі 5000,00 грн.; 

1.82. Гр. Лендєл Тетяні Миколаївні, 1974 року народження, мешканці м. 

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

**), на лікування дитини з інвалідністю з дитинства у сумі 5000,00 грн.; 

1.83. Гр. Обдирко Зеновію Павловичу, 1936 року народження, мешканцю м. 

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

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

2000,00 грн.; 

1.84. Гр. Федаш Надії Максимівні, 1972 року народження, мешканці м. 

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

***), на лікування дитини з інвалідністю з дитинства у сумі 5000,00 грн.; 

1.85. Гр. Феделещак Ірині Юріївній, 1934 року народження, мешканці м. 

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

податків ***), у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.86. Гр. Шишканинець Сергію Васильовичу, 1989 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. *** Учасник АТО(реєстраційний номер облікової 

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

1.87. Гр. Літус Тетяні Вадимівні, 1996 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

лікування у сумі 10000,00 грн.;  

1.88. Гр. Пінковському Владиславу Володимировичу, 1970 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю, 1гр. загального 

захворювання (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***на 

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.89. Гр. Рюль Жужанні Євгенівні, 1986 року народження, мешканці м. 

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

***), на оперативне втручання для доньки у сумі 5000,00 грн.;  

1.90 Гр. Завадській Майї Борисівні, 1965 року народження, мешканці м. 

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

сумі 10000 грн.; 

1.91 Гр. Козіній Гізеллі Гейзівні, 1950 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.92 Гр. Пейтер Руслану Володимировичу, 1984 року народження, мешканцю м. 

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

соціально-побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.93 Гр. Брензович Марії Юріївні, 1952 року народження, мешканці м. 

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

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

1.94 Гр. Просяник Надії Дмитрівні, 1959 року народження, мешканці м. 

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

***), на лікування в зв’язку з оперативним втручанням у сумі 2000,00 грн.; 



1.95 Гр. Шалапка Йосипу Йосиповичу, 1950 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.96  Гр. Балаж Марії Юріївні, 1945 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

оперативного втручання у сумі 2000 грн.; 

1.97 Гр. Ганзе Миколі Олександровичу, 1936 року народження, мешканцю м. 

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

***) на лікування у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 2000 

грн.; 

1.98 Гр. Гойді Юрію Михайловичу, 1956 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, ліквідатор наслідків ЧАЕС (реєстраційний номер облікової 

картки 2050622732) на лікування і придбання ліків у сумі 2000 грн. 

1.99  Гр. Симкович Марії Юріївні, 1947 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер облікової картки ***) у зв’язку з 

важким матеріальним становищем на лікування у сумі 2000 грн.; 

1.100 Гр. Слєпко Ніні Антонівні, 1938 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

лікування у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 2000 грн.; 

1.101 Гр. Петьовці Марії Василівні, 1963 року народження, мешканці м. 

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

сумі 2000 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 

 

 


