
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLVІІІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
04 червня 2020 року                   Ужгород                                                № 1960 

 

 

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 

201 р. № 1726 «Про Програму додаткових гарантій соціального захисту 

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

звернення  голови ГО СУБД «Обєднані війною» № 445/03-15 11.02.2020р. та 

учасників АТО, щодо надання матеріальної допомоги на електрофікацію,згідно 

з рішенням координаційної комісії з питань соціального захисту населення 

(протоколи: № 1 від 10.01.2020., № 2 від 20.01.2020р.,: № 3 від 12.02.2020р., № 

4 від 24.02.2020р., № 5 від 13.03.2020р., № 16 13.04.2020р), 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. Артимович Маріянні Юліюсівні, 1950 року народження, мешканці м. 

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

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

1.2 Гр. Богдан Катерині Сергіївні, 1985 року народження, мешканці м. 

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

***) на лікування сина особи з інвалідністю у сумі 2000,00 грн.; 

1.3 Гр. Бланару Ярославу Миколайовичу, 1971 року народження, мешканцю 

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

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

1.4 Гр. Вдовенко Аллі Костянтинівні, 1957 року народження, мешканці м. 

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

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



1.5 Гр. Воловар Марії Василівні, 1962 року народження, мешканці м. 

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

***), потребує допомогу на лікування у сумі 20000,00 грн.; 

1.6 Гр. Готрі Марії Михайлівні, 1957 року народження, мешканці м. 

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

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

1.7 Гр. Давидову Миколі Валентиновичу, 1974 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул. *** особа з інвалідністю 2 групи армії, (реєстраційний номер 

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

1.8 Гр. Зубрицькій Валентині Миколаївні, 1952 року народження, мешканці 

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.; 

1.9 Гр. Макарович Тетяні Василівні, 1982 року народження, мешканці м. 

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

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

1.10 Гр. Макарович Анастасії Сергіївні, 2001 року народження, мешканці м. 

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

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

1.11 Гр. Марканич Галині Степанівні, 1962 року народження, мешканці м. 

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

***), на лікування сина, який є особою з інвалідністю 1 А гр. у сумі 2000,00 

грн.; 

1.12 Гр. Мореці Ганні Іванівні, 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.; 

1.13 Гр. Надточій Юлії Петрівні, 1954 року народження, мешканці 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.; 

1.14 Гр. Палко Василю Івановичу, 1960 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.15 Гр. Розлуцькій Дарії Павлівні, 1969 року народження, мешканці м. 

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

загиблого учасника АТО (реєстраційний номер облікової картки платника 

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

1.16 Гр. Тороні Володимиру Івановичу, 1964 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1групи загального захворювання, 

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

придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 

1.17 Гр. Тюшці Олесі Богданівні, 1979 року народження, мешканці м. 

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

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



1.18 Гр. Щобак Людмилі Яківні, 1954 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. 

1.19 Гр. Яворському Івану Миколайовичу, 1984 року народження, мешканцю 

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

***), народження дитини 01.01.2020 року у сумі 2000,00 грн.; 

1.20 Гр. Балаж Олександру Людвиковичу, 1983 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, безробітній, хворіє (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.21.Гр. Баранцевій Тетяні Миколаївні, 1948 року народження, мешканці м. 

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

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

1.22 Гр. Бісазі Ладиславу Михайловичу, 1934 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер, ампутація ноги (реєстраційний номер облікової 

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

1.23 Гр. Бенці Олені Яношівні, 1940 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, пенсіонер за віком, особа з інвалідністю 2гр., з/з, (реєстраційний 

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

грн.; 

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

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

зв’язку з важким матеріальним становищем. Надати кошти у сумі 10000,00 грн.; 

1.25.Гр. Бобітко Василю Васильовичу, 1960 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.26 Гр. Васілинець Наталії Віталіївні, 1978 року народження, мешканці м. 

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

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

1.27 Гр. Вереш Анжеліці Олександрівні, 1974 року народження, мешканці м. 

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

картки платника податків ***), на ендопротезування кульшового суглобу у сумі 

2000,00 грн.; 

1.28 Гр. Власенко Валерію Олександровичу, 1941 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул. ***, пенсіонер, ветеран праці (реєстраційний номер облікової 

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

1.29 Гр. Вовканич Марії Михайлівні, 1954 року народження, мешканці м. 

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

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

1.30.Гр. Гальбінській Ніні Семенівні, 1934 року народження, мешканці м. 

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

платника податків ***), на лікування у сумі 3000,00 грн.; 

1.31 Гр. Голінці Марії Михайлівні, 1943 року народження, мешканці м. 

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

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



1.32 Гр. Гопчак Михайлу Михайловичу, 1946 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***5, пенсіонер за віком (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.33 Гр. Дудку Петру Іллічу, 1943 року народження, мешканцю м. Ужгород, 

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

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

1.34 Гр. Єльченко Валерію Степановичу, 1965 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.35 Гр. Затварській Марії Юріївні, 1947 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.; 

1.36 Гр. Кальницькій Людмилі Іванівні, 1984 року народження, мешканці м. 

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

***), на реабілітацію після оперативного втручання у сумі 2000,00 грн.; 

1.37 Гр. Кейшеву Юлію Юлійовичу, 1961 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, ***, особа з інвалідністю 3гр., з/з, (реєстраційний номер облікової 

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

1.38 Гр. Келемен Олегу Олексійовичу, 1969 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.39 Гр. Копач Лілії Олександрівні, 1988 року народження, мешканці м. 

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

***), народження дитини 01.01.2020 року у сумі 2000,00 грн.; 

1.40 Гр. Коник Марії Феодосіївні, 1943 року народження, мешканці м. 

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

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

1.41 Гр. Костик Мелані Петрівні, 1955 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.42 Гр. Корж Марії Василівні, 1961 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.43 Гр. Корж Василю Васильовичу, 1949 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.44 Гр. Крамаренко Юлії Володимирівні, 1975 року народження, мешканці м. 

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

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

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

Ужгород, вул. ***, дитина ДЦП (реєстраційний номер облікової картки 

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



1.46 Гр. Кучерявій Аллі Юріївні, 1956 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.47 Гр. Лятову Віктору Анатолійовичу, 1957 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1гр., з/з, (реєстраційний номер 

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

1.48 Гр. Мельниковій Крістіні Дмитрівні, 1997 року народження, мешканці м. 

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

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

1.49 Гр. Моравській Ользі Олексіївні, 1948 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, опікун 2х неповнолітніх дітей (реєстраційний номер 

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

1.50 Гр. Морозову Леоніду Васильовичу , 1944 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.51 Гр. Морозовій Тетяні Вячеславівні, 1951 року народження, мешканці м. 

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

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

1.52 Гр. Мурин Марії Михайлівні, 1960 року народження, мешканці м. 

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

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

1.53 Гр. Мучичці Михайлу Михайловичу, 1954 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1гр., з/з (реєстраційний номер облікової 

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

1.54 Гр. Оксьону Юрію Васильовичу, 1954 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.55 Гр. Пайді Василині Олексіївні, 1944 року народження, мешканці м. 

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

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

1.56 Гр. Петросян Вікторії Аракелівній, 1935 року народження, мешканці м. 

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

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

1.57 Гр. Пеха Марії Василівні, 1938 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.; 

1.58 Гр. Пеха Вікторії Василівні, 1983 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

оперативного втручання у сумі 2000,00 грн.; 

1.59 Гр. Піменовій Ользі Олегівній, 1982 року народження, мешканці м. 

Ужгород, пл. ***, ВПО, (реєстраційний номер облікової картки платника 

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

1.60 Погоріляку Івану-Йосипу Петровичу, 1945 року народження, мешканцю м. 

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

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



1.61 Гр. Продан Юлії Тимофіївні, 1957 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, особа з інвалідністю 3гр., з/з (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.62 Гр. Продан Василю Юрійовичу, 1957 року народження, мешканцю м. 

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

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

2000,00 грн.; 

1.63 Гр. Радкевич Любов Миколаївні, 1952 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком, опікун Вудмаски А.Д., (реєстраційний 

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

матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.64 Гр. Риковському Ананію Даниловичу, 1940 року народження, мешканцю 

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

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

1.65 Гр. Родошович Оксані Федорівні, 1977 року народження, мешканці м. 

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

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

1.66 Гр. Росак Марії Юріївні, 1934 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.67 Гр. Росак Галині Іванівні, 1962 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.68 Гр.Сидоренко Надії Василівні, 1954 року народження, мешканці м. 

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

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

1.69 Гр. Соломіній Ларисі Леонідівні, 1958 року народження, мешканці м. 

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

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

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

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

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

1.71 Гр. Стричик Олені Георгіївні, 1959 року народження, мешканці м. 

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

***), на лікування у сумі 20000,00 грн.; 

1.72 Гр. Сюч Кларі Янівні, 1945 року народження, мешканці м. Ужгород, 

провул. ***, пенсіонер за віком (реєстраційний номер облікової картки 

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

2000,00 грн.; 

1.73 Гр. Уваровій Іраіді Георгіївні, 1943 року народження, мешканці м. 

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

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

1.74 Гр. Фатільнікову Миколі Івановичу, 1960 року народження, мешканцю м. 

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

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



1.75 Гр.Фединишинець Вірі Василівні, 1957 року народження, мешканці м. 

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

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

1.76 Гр. Філіпцовій Наталії Емерихівні, 1948 року народження, мешканці м. 

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

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

1.77 Гр. Цмур Маргариті Андріївні, 1951 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.; 

1.78 Гр. Червеняку Ярославу Андрійовичу, 1969 року народження, мешканцю 

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

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

1.79 Гр. Шикулі Мирону Михайловичу, 1962 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.80 Гр. Шугаєвій Зінаїді Олександрівні, 1958 року народження, мешканці м. 

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

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

грн.; 

1.81 Гр. Юрійчук Наталії Сергіївні, 1953 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Пр-т ***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової 

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

1.82 Гр. Яремчук Кристині Володимирівні, 1982 року народження, мешканці м. 

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

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

грн.; 

1.83 Гр. Дідику Василю Станіславовичу, 23.01.1968 р.н., мешканцю м.Ужгород, 

вул. ***, учасник бойових дій (ДРА) (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.84 Гр. Кісельову Ігореві Леонідовичу, 11.04.1956 р.н., мешканцю м.Ужгород, 

вул. ***, учасник бойових дій (ДРА) (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.85 Гр. Куцкіру Михайлу Семеновичу, 12.11.1966 р.н., мешканцю м.Ужгород, 

вул. ***, особа з інвалідністю 3 гр. внаслідок війни (ДРА) (реєстраційний номер 

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

1.86 Гр. Мець Володимиру Олександровичу,14.11.1948 р.н.,  мешканцю 

м.Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 3 гр. внаслідок війни, (ДРА) 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) у сумі 2000,00 

грн.; 

1.87 Гр. Міндруль Сергію Анатолійовичу, 06.04.1967 р.н., мешканцю 

м.Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 3 гр. внаслідок війни, (ДРА) 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) у сумі 2000,00 

грн.; 



1.88 Гр. Попович Олександру Васильовичу, 19.06.1952 р.н., мешканцю 

м.Ужгород, вул. ***, учасник бойових дій (ДРА) (реєстраційний номер 

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

1.89 Гр. Самошкіну Володимииру Васильовичу, 01.07.1969 р.н., мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 3 гр. внаслідок війни, (ДРА) 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) у сумі 2000,00 

грн.; 

1.90 Гр. Фоменко Генадію Юрійовичу, 16.09.1967 р.н., мешканцю м.Ужгород, 

вул. ***, учасник бойових дій (ДРА) (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.91 Гр. Бляшину Ігору Івановичу, 1981 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.92 Гр. Братаничу Олександру Івановичу, 1978 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.93 Гр. Борноволокову Миколі Олександровичу, 1990 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, провул. ***, учасник АТО (реєстраційний номер 

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

1.94 Гр. Брохуну Ігору Степановичу, 1983 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.95 Гр. Вариводі Олексію Миколайовичу, 1975 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.96 Гр. Вариводі Наталії Леонідівні, 1981 року народження, мешканці м. 

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

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

1.97 Гр. Васильченко Ігореві Олеговичу, 1967 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.98 Гр. Величканичу Юрію Дмитровичу, 1978 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.99 Гр. Ващенко Сергію Вікторовичу, 1984 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.100 Гр. Гецянину Євгену Федоровичу, 1990 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.101 Гр. Грінькову Вадиму Васильовичу, 1990 року народження, мешканцю м. 

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

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



1.102 Гр. Гвоздь Руслану Валерійовичу, 1975 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, ***, учасник АТО (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***), у сумі 5000,00 грн.; 

1.103 Гр. Годі Олександру Миколайовичу, 1964 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.104 Гр. Гойдрі Юрію Юрійовичу, 1964 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.105 Гр. Дубовому Олександру Івановичу, 1976 року народження, мешканцю 

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

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

1.106 Гр. Джус Наталії Вікторівні, 1982 року народження, мешканці м. 

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

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

1.107 Гр. Джус Андрію Анатолійовичу, 1980 року народження, мешканцю м. 

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

платника податків ***), у сумі 5000,00 грн., як виняток; 

1.108 Гр. Зеленюку Олександру Миколайовичу, 1984 року народження, 

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

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

1.109 Гр. Залуцькому Ярославу Орестовичу, 1969 року народження, мешканцю 

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

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

1.110 Гр. Кобаль Володимиру Іллічу, 1970 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, Проспект ***, учасник АТО, особа з інвалідністю 3гр., 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), у сумі 5000,00 

грн.; 

1.111 Гр. Логвінову Івану Анатолійовичу, 1980 року народження, мешканцю с. 

Баранинці, вул. ***, Ужгородського району, учасник АТО (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***), у сумі 5000,00 грн., як виняток; 

1.112 Гр. Лис Сергію Михайловичу, 1984 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.113 Гр. Мишаничу Роману Федорович, 1973 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.114 Гр. Митровці Сергію Володимировичу, 1988 року народження, мешканцю 

с. Минай, вул. ***, Ужгородського району, учасник АТО (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***), у сумі 5000,00 грн., як виняток; 

1.115 Гр. Мазютинець Олександру Михайловичу, 1985 року народження, 

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

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



1.116 Гр. Некрилову Олександру Олександровичу, 1993 року народження, 

мешканцю с. Стрипа, 90, Ужгородського району, учасник АТО (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***) у сумі 5000,00 грн, як виняток.; 

1.117 Гр. Нагнибіді Миколі Миколайовичу, 1978 року народження, мешканцю 

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

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

1.118 Гр. Олексенку Олександру Петровичу, 1987 року народження, мешканцю 

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

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

1.119 Гр. Остапенко Сергію Олександровичу, 1964 року народження, 

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

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

1.120 Гр. Поліщук Володимиру Михайловичу, 1977 року народження, 

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

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

1.121 Гр. Пристаї Олександру Івановичу, 1975 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.122 Гр. Пеприку Микола Ярославович, 1976 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.123 Гр. Попуднику Віктору Васильовичу, 1979 року народження, мешканцю 

с. Палло, вул. ***, Ужгородського району учасник АТО (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***), у сумі 5000,00 грн., як виняток; 

1.124 Гр. Пйосі Андрію Андрійовичу, 1960 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.125 Гр. Петрище Олександру Федоровичу, 1972 року народження, мешканцю 

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

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

1.126 Гр. Свергун Олені Миколаївній, 1979 року народження, мешканці м. 

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

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

1.127 Гр. Синьку Віктору Миколайовичу, 1990 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.128 Гр. Сєроусову Олександру Вадимовичу, 1992 року народження, 

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

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

1.129 Гр. Сабадошу Йосипу Йосиповичу, 1977 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.130 Гр. Сокач Андрію Дмитровичу, 1969 року народження, мешканцю м. 

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

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



1.131 Гр. Тегзі Івану Михайловичу, 1970 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.132 Гр. Тернинко Михайлу Івановичу, 1974 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.133 Гр. Холод Олександру Петровичу, 1966 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.134 Гр. Харлапову Андрію Михайловичу, 1985 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, пл.*** учасник АТО (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.135 Гр. Шевченко Богдану Валентиновичу, 1989 року народження, мешканцю 

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

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

1.136 Гр. Шевченко Роману Валентиновичу, 1985 року народження, мешканцю 

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

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

1.137 Гр. Шатурі Михайлу Михайловичу, 1990 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.138 Гр. Шкроботу Олександру Григоровичу, 1979 року народження, 

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

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

1.139 Гр. Шпір Юрію Сергійовичу, 1983 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.140 Гр. Шигимазі Володимиру Володимировичу, 1976 року народження, 

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

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

1.141 Гр. Базько Віктору Анатолійовичу, 1981 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1гр., з/д, (реєстраційний номер 

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

1.142 Гр. Белей Ніні Володимирівні, 1937 року народження, мешканці м. 

Ужгород, Проспект ***, пенсіонер за віком (реєстраційний номер облікової 

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

1.143 Гр. Бескід Олені Павлівні 1957 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.144 Гр. Білак Ларисі Олексіївні, 1954 року народження, мешканці м. Ужгород, 

Проспект ***, особа з інвалідністю 3гр. з/з, (реєстраційний номер облікової 

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

1.45 Гр. Готрі Івану Петровичу, 1947 року народження, мешканцю м. Ужгород, 

Проспект ***, пенсіонер, (реєстраційний номер облікової картки платника 

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



1.146 Гр. Дранчак Руслану Івановичу, 1976 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.147 Гр. Драпач Ірині Іванівні, 1950 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.148 Гр. Іваниці Вікторії Дезидирівні, 1981 року народження, мешканці м. 

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

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

1.149 Гр. Кадар Ірині Ласлівні, 1940 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.150 Гр. Ковач Ганні Олександрівні, 1935 року народження, мешканці м. 

Ужгород, Проспект ***, пенсіонер за віком (реєстраційний номер облікової 

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

1.151 Гр. Кочембі Марії Іванівній, 1948 року народження, мешканці м. 

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

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

1.152 Гр. Курноскіну Юрію Петровичу, 1949 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.153 Гр. Лабик Єві Яківні, 1953 року народження, мешканці м. Ужгород, вул. 

Проспект ***,пенсіонер за віком (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.154 Гр. Лозоватому Віктору Васильовичу, 1955 року народження, мешканцю 

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

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

1.155 Гр. Лозоватій Любов Олександрівні, 1960 року народження, мешканці м. 

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

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

1.156 Гр. Матяшовській Марії Степанівні, 1950 року народження, мешканці м. 

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

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

1.157 Гр. Матяшовському Іштвану Дюловичу, 1942 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком (реєстраційний номер 

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

становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.158 Гр. Масализі Світлані Іванівні, 1957 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, Проспект ***, пенсіонер за віком (реєстраційний номер облікової 

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

1.159 Гр. Мікловш Ілдіці Берталанівній, 1964 року народження, мешканці м. 

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

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



1.160 Гр. Мурину Ласлу Емериховичу, 1959 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.161 Гр. Опачко Адріану Івновичу, 1977 року народження, мешканцю м. 

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

облікової картки платника податків ***), на лікування у сумі 20000,00 грн.; 

1.162 Гр. Павленко Варварі Володимирівні, 1958 року народження, мешканці м. 

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

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

1.163 Гр. Попдякунику Петру Дмитровичу, 1959 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, Проспект ***, пенсіонер за віком (реєстраційний номер облікової 

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

1.164 Гр. Поповичу Петру Івановичу, 1967 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1гр., з/з, (реєстраційний номер 

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

1.165 Гр. Сичовій Марії Василівні, 1935 року народження, мешканці м. 

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

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

1.166 Гр. Стольц Альоні Іванівні, 1966 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.167 Гр. Фольовчук Наталії Михайлівні, 1981 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 3гр.з дитинства, (реєстраційний номер 

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

1.168 Гр. Ширяєвій Олександрі Володимирівні, 1932 року народження, 

мешканці м. Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком (реєстраційний номер 

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

1.169 Гр. Шкірі Івану Івановичу, 1958 року народження, мешканцю м. Ужгород, 

вул. ***, особа з інвалідністю 2гр.,внаслідок війни  (реєстраційний номер 

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

1.170 Гр. Богнат Йосипу Йосиповичу, 1932 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.171 Гр. Бучок Любові Михайлівні, 1963 року народження, мешканці м. 

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

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

1.172 Гр. Вакулі Наталії Миколаївні, 1957 року народження, мешканці м. 

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

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

1.173 Гр. Галаговець Марії Михайлівні, 1953 року народження, мешканці м. 

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

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

1.174 Гр. Гирле Олені Олександрівні, 1958 року народження, мешканці м. 

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

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



1.175 Гр. Гоян Марії Стефанівній, 1949 року народження, мешканці м. 

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

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

1.176 Гр. Гутник Олені Георгіївні, 1950 року народження, мешканці м. 

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

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

1.177 Гр. Данилевич Інні Петрівні, 1941 року народження, мешканці м. 

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

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

1.178 Гр. Дарієнку Віктору Нікіфоровичу, 1947 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.179 Гр. Довганич Аліні Іванівні, 1985 року народження, мешканці м. 

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

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

1.180 Гр. Капуш Людмилі Князівній, 1969 року народження, мешканці м. 

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

***), встановлення пам’ятника братові (інваліду внаслідок війни АТО), у сумі 

2000,00 грн.; 

1.181 Гр. Каффан Катерині Янівні, 1942 року народження, мешканці м. 

Ужгород, провул. ***, пенсіонер за віком (реєстраційний номер облікової 

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

1.182 Гр. Купару Юрію Михайловичу, 1962 року народження, мешканцю с. 

Сторожниця, вул. ***, Ужгородського району, особі з інвалідністю 2гр., з/з 

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

сумі 2000,00 грн., як виняток; 

1.183 Гр. Кучінці Михайлу Дмитровичу, 1948 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.184 Гр. Матяцко Світлані Іванівні, 1959 року народження, мешканці м. 

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

облікової картки платника податків ***), пожежа, потребує допомогу у зв'язку з 

важким матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.185 Гр. Мацюк Еммі Михайлівні, 1942 року народження, мешканці м. 

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

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

1.186 Гр. Мельничуку Миколі Федоровичу, 1949 року народження, мешканцю 

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

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

1.187 Гр. Москаленко-Степановій Ларисі Миколаївні, 1957 року народження, 

мешканці м. Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком (реєстраційний номер 

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

1.188 Гр. Нальотовій Галині Олександрівні, 1950 року народження, мешканці м. 

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

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



1.189 Гр. Петі Ганні Василівні, 1960 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, особа з інвалідністю 3гр., з/з, (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.190 Гр. Пилипу Миколі Васильовичу, 1949 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.191 Гр. Поляк Валентині Йосипівні, 1957 року народження, мешканці м. 

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

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

1.192 Гр. Полянському Йосифу Івановичу, 1959 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.193 Гр. Романовій Олені Олександрівні, 1963 року народження, мешканці м. 

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

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

1.194 Гр. Романюк Марії Петрівні, 1953 року народження, мешканці м. 

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

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

1.195 Гр. Свиді Ользі Юріївній, 1957 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

платника податків ***), на проведення операції очей у сумі 2000,00 грн.; 

1.196 Гр. Сметанюк Олені Іванівні, 1941 року народження, мешканці м. 

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

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

1.197 Гр. Солодовнік Світлані Павлівні, 1937 року народження, мешканці м. 

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

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

1.198 Гр. Терендяку Віктору Михайовичу, 1958 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.199 Гр. Тирпаку Анатолію Степановичу, 1950 року народження, мешканцю м. 

Ужгород,  Проспект ***, пенсіонер за віком (реєстраційний номер облікової 

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

1.200 Гр. Федорняку Юрію Олексійовичу, 1952 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. *** , особа з інвалідністю 1гр., з/з (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 1900303436), на  лікування у сумі 2000,00 

грн.; 

1.201 Гр. Шикулі Єві Михайлівні, 1936 року народження, мешканці м. 

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

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

1.202 Гр. Шипляку Стефану Івановичу, 1953 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1гр., з/з, (реєстраційний номер 

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



1.203 Гр. Шуть Нелі Порфирівні, 1933 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, «дитина війн» (реєстраційний номер облікової картки платника 

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

1.204 Гр. Яворському Михайлу Миколайовичу, 1952 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком (реєстраційний номер 

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

1.205 Гр. Яцині Володимиру Дмитровичу, 1964 року народження, мешканцю м. 

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

***), дитина з інваліднію 2гр., з/д на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.206 Гр. Гелму Олександру Золтановичу, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, 

ліквідатор ЧАЕС 3 кат.(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***) у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 20000,00 

грн.; 

1.207 Гр. Костюку Михайлу Петровичу, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, 

ліквідатор ЧАЕС 1 кат, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***) у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 20000,00 

грн.; 

1.208 Гр. Сніцаренко Віктору Семеновичу, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, 

ліквідатор ЧАЕС 1 кат.(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***) у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 20000,00 

грн.; 

1.209 Гр. Чемету Олександру Степановичу, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, 

ліквідатор ЧАЕС 2 кат.(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***) у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 20000,00 

грн.; 

1.210 Гр. Ядченко Михайлу Олександровичу, мешканцю м. Ужгород, вул. *** , 

ліквідатор ЧАЕС 2 кат.( реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***) у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 20000,00 

грн.; 

1.211 Гр. Беспечній Олені Олексіївні, 1940 року народження, мешканці м. 

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

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

1.212 Гр. Богданець Оксані Володимирівні, 1973 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ****, особа з інвалідністю 1гр., з/д,  (реєстраційний номер 

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

1.213 Гр. Колотовій Марії Антонівні, 1940 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, зверн. нар.деп. України Костюха А.  (реєстраційний номер 

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

грн.; 

1.214 Гр. Ляхову Миколі Сергійовичу, 1991 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.215 Гр. Мельнику Віктору Йосифовичу, 1956 року народження, мешканцю м. 

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

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



1.216 Гр. Митровці Маряні Степанівні, 1979 року народження, мешканці м. 

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

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

1.217 Гр. Моца Андрію Андрійовичу, 1978 року народження, мешканцю м. 

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

***), має на утриманні дитину з інвалідністю Моца В.А., 2006 року народження 

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

1.218 Гр. Станчак Ірині Янівні, 1935 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.219 Гр. Хричову Володимиру Олексійовичу, 1938 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. ***, пенсіонер по віку (реєстраційний номер 

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

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

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

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

1.221 Гр. Новаку Павлу Павловичу, 1959 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.222 Гр. Пазуханич Світлані Іванівні, 1980 року народження, мешканці м. 

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

***), особа з інвалідністю 1гр., з/д, на лікування у сумі 2000,00 грн. ; 

1.223 Гр. Сивак Зузанні Юріївні, 1953 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

з інвалідністю 1гр., з/з,  на лікування  у сумі 2000,00 грн. ; 

1.224 Гр. Шалапці Вірі Михайлівні, 1955 року народження, мешканці м. 

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

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

1.225. Гр. Кузьмі Валентині Олексіївні, 1958 року народження, мешканці м. 

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

віку, 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 2020 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 секретаря міської ради А. 

Сушко. 
 

 

 

Міський голова                                                                    Богдан АНДРІЇВ 

 

 


