
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               L сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 липня 2020 року                    Ужгород                              № 2015 

 

 

Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста 

 

              Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, згідно п. 3 рішення XLI сесії міської ради VIІ  скликання 14 листопада 

2019 р. № 1726 «Про Програму додаткових гарантій соціального захисту 

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

згідно з рішенням координаційної комісії з питань соціального захисту 

населення (протоколи  № 33 від 12.05.2020 р., № 38 від 24.06.2020 р.), 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. Дорошенко Ларисі Михайлівні, 1981 року народження, мешканці м. 

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

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

1.2 Гр. Дідик Ользі Федорівні, 1948 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.3 Гр. Дудаш Ілоні Тіборівні, 1959 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.4 Гр. Дудаш Ярославу Івановичу, 1958 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.; 



1.5 Гр. Король Вільмі Степанівні, 1938 року народження, мешканці м. 

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

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

1.6 Гр. Спірову Олегу Вячеславовичу, 1975 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.; 

1.7 Гр. Штефуці Олександру Олександровичу, 1953 року народження, 

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

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

1.8  Гр. Амбруш Кароліні Василівні, 1986 року народження, мешканці м. 

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

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

1.9   Гр. Булеці Володимиру Володимировичу, 1976 року народження, 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.10  Гр. Гаврилешко Марії Юріївні, 1946 року народження, мешканці м. 

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

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

2000,00 грн.; 

1.11  Гр. Гансл Єві Михайлівні, 1949 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.12  Гр. Данацко Оксані Омелянівні, 1960 року народження, мешканці м. 

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

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

1.13  Гр. Єфремочеву Миколі Олексійовичу, 1945 року народження, мешканцю 

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

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

1.14 Гр. Іваницькій Жанні Миколаївні, 1969 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.; 

1.15 Гр. Капуш Людмилі Князівні, 1969 року народження, мешканці м. 

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

податків***), на встановлення пам’ятника померлому братові (учаснику АТО) у 

сумі 2000,00 грн.;  

1.16 Гр. Короп Марії Василівні, 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.; 

1.17 Гр. Мандич Марії Олександрівні, 1943 року народження, мешканці м. 

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

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

2000,00 грн.; 



1.18 Гр. Паллай Ростиславу Йосиповичу, 1991 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.19 Гр. Педченко Наталії Степанівні, 1944 року народження, мешканці м. 

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

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

1.20 Гр. Петюшці Марії Іванівні, 1949 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.21 Гр. Повхан Ганні Павлівні, 1950 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.22  Гр. Погоріляк Асі Йосипівні, 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.; 

1.23  Гр. Терелі Ніні Володимирівні, 1959 року народження, мешканці м. 

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

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

1.24  Гр. Чірібан Юрію Юрійовичу, 1949 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.25 Гр. Губинець Марії Михайлівні, 1949 року народження, мешканці м. 

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

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

1.26 Гр. Дементьєвій Ларисі Григорівні, 1947 року народження, мешканці м. 

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

вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.27 Гр. Держі Анатолію Меєровичу, 1956 року народження, мешканцю м. 

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

соціально-побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.28 Гр. Корсун Людмилі Леонідівні, 1967 року народження, мешканці м. 

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

податків***), для вирішення соціально-побутових питань у сумі 5000 грн.; 

1.29 Гр. Мандичу Олександру Дюловичу, 1971 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.30  Гр. Потаповій Марії Андріївні, 1928 року народження, мешканці м. 

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

податків***), для вирішення соціально-побутових питань у сумі 5000 грн.; 

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

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

лікування у сумі 2000 грн.; 

1.32  Гр. Федор Світлані Василівні, 1982 року народження, мешканці м. 

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

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



1.33 Гр. Кучер Ользі Михайлівні, 1960 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

10000,00 грн.; 

1.34  Гр. Словяк Марії Михайлівні, 1952 року народження, мешканці м. 

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

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

1.35 Гр. Чеботаревій Ірині Василівні, 1958 року народження, мешканці м. 

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

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

1.36 Гр. Шалімовій Ірині Миколаївні, 1951 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, опікун Савариної А.А. (реєстраційний номер облікової 

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

1.37  Гр. Куленко Аллі Михайлівні, 1945 року народження, мешканці м. 

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

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

1.38  Гр. Новак Ганні Іванівні, 1961 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.39 Гр. Федорішко Мілану Юрійовичу, 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.; 

1.40  Гр. Ходанич Олені Іванівні, 1941 року народження, мешканці м. 

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

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

1.41 Гр. Човка Еріці Георгіївні, 1971 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.42 Гр. Човка Віктору Дезидеровичу, 1970 року народження, мешканцю м. 

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

податків***), на вирішення соціально-побутових питань 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 заступника міського 

голови  Гомоная В.В. 

 
 

 

 

 Міський голова                                                                         Богдан АНДРІЇВ 


