
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІ сесія    VIІI   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
20 травня 2021 року                    Ужгород                                  № 209 

 

Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста 

 

              Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, згідно з пунктом 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, враховуючи рішення постійної комісії з питань соціально – 

гуманітарної політики, Регламенту та депутатської етики (протоколи від 

23.03.2021р., 15.04.2021р., 22.04.2021р. №№ 11,14,16), 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. Волковській Валентині Борисівні, 1960 року народження, мешканці м. 

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

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

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

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

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

грн. 

1.3 Гр. Готрі Мар'яні Миколаївні, 1974 року народження, мешканці м. 

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

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

1.4 Гр. Дарієнко Тетяні Іванівні, 1954 року народження, мешканці м. 

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

податків ***) у зв'язку з важким матеріальним становищем у сумі 1000,00 грн. 

1.5 Гр. Дарієнко Віктору Нікіфоровичу, 1947 року народження, мешканцю м. 

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

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



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

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

оперування аневризми, на лікування у сумі 2000,00 грн.  

1.7 Гр. Дудаш Ілоні Тіборівні, 1959 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. 

1.8 Гр. Дудаш Ярославу Івановичу, 1958 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.9 Гр. Іваниці Вікторії Дезидеріївні, 1981 року народження, мешканці м. 

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

***) онкологія у сина Іваниці І.В., 2003 р.н., на лікування сина у сумі 2000,00 

грн. 

1.10 Гр. Калин Павліні Іванівні, 1946 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

***), на лікування у сумі 500,00 грн. 

1.11 Гр. Логойді Івану Михайловичу, 1947 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.12 Гр. Мікловш Ілдіко Берталанівні, 1964 року народження, мешканці м. 

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

картки платника податків ***), на лікування у сумі 500,00 грн.  

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

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

податків ***), на лікування у сумі 500,00 грн.  

1.14 Гр. Мурин Ласло Емериховичу, 1959 року народження, мешканцю м. 

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

податків ***), на лікування у сумі 500,00 грн. 

1.15 Гр. Мучичці Михайлу Михайловичу, 19 року народження, мешканцю м. 

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

картки платника податків ***), ампутація обох ніг, на лікування у сумі 2000,00 

грн.  

1.16 Гр. Свиді Ользі Юріївні, 1964 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.17 Гр. Сливканичу Василю Степановичу, 1959 року народження, мешканцю 

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

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

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

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

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

1.19 Гр. Шмигальській Тамарі Василівні, 1989 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особа працездатного віку(реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***) багатодітна, на лікування чоловіка у сумі 500,00 

грн.  



1.20 Гр. Алєксандровій Ларисі Олексіївні, 1973 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особа працездатного віку (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***) на лікування дитини з інвалідністю у сумі 

1000,00 грн. 

1.21 Гр. Лекк Оксані Юріївні, 1980 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, особа працездатного віку (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***) на лікування дитини з інвалідністю у сумі 1000,00 грн. 

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

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

податків ***), катаракта очей, на лікування у сумі 500,00 грн.  

1.23 Гр. Кирлик Федір Федорович, 1970 року народження, мешканець  м. 

Ужгород, вул. ***, особа працездатного віку (реєстраційний номер облікової 

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

1.24 Гр. Тишанчин Микола Іванович, 1941 року народження, мешканець м. 

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

податків ***), у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем у сумі 2000,00 

грн. 

1.25 Гр. Шимону Євгену Бейловичу, 1985 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особа працездатного віку (реєстраційний номер облікової 

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

1.26 Гр. Хомі Розалії Вікентівні, 1949 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

пенсіонер (пенсія 3518,74грн), онкологія, на лікування у сумі 2000,00 грн. 

1.27 Гр. Волинець Марії Василівні, 1951 року народження, мешканці м. 

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

картки платника податків ***) на лікування у сумі 1000,00грн.; 

1.28 Гр. Дикуну Івану Івановичу, 1985 року народження, мешканцю м. 

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

***) на лікування дружини (оперативне втручання) у сумі 5000,00грн.,  

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

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

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

1.30 Гр. Зубрицькій Валентині Миколаївні, 1952 року народження, мешканці м. 

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

картки платника податків ***) на лікування у сумі 1000,00грн.; 

1.31 Гр. Клочко Лідії Кузьминічні, 1921 року народження, мешканці  м. 

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

податків ***), з нагоди 100-річного ювілею у сумі 5000,00грн.; 

1.32 Гр. Кочембі Марії Іванівні, 1948 року народження, мешканці  м. Ужгород, 

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

***), на лікування у сумі 500,00грн.; 

1.33 Гр. Красавіній Розалії Іванівні, 1936 року народження, мешканці м. 

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

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



1.34 Гр. Носову Володимиру Платоновичу, 1953 року народження, мешканцю 

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

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

1.35 Гр. Пустогородській Пелагії Андріївні, 1937 року народження, мешканці  

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

платника податків ***), на лікування у сумі 500,00грн.; 

1.36 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 500,00грн.; 

1.37 Гр. Стегун Тамілі Миколаївні, 1994 року народження, мешканці с. 

Сторожниця, вул. ***, Ужгородського району, проживаюча в м. Ужгород, вул. 

***, особа працездатного віку (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 3440013520) на лікування (онкологія) у сумі 15000,00грн., як виняток; 

1.38 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 1000,00грн.; 

1.39 Гр. Штефуці Ганні Василівні, 1954 року народження, мешканці м. 

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

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

1.40 Гр. Асоєвій Ілоні Михайлівні, 1951 року народження, мешканці м. 

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

податків ***), у зв'язку з важким матеріальним становищем у сумі 1000,00грн.; 

1.41 Гр. Дудаш Терезії Деметерівні, 1940 року народження, мешканці м. 

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

податків ***), на лікування у сумі 1000,00грн.; 

1.42 Гр. Мовзер Олександру Івановичу, 1960 року народження, мешканцю м. 

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

податків ***), на лікування у сумі 1000,00грн.; 

1.43 Гр. Сахаровій Людмилі Йосипівні, 1951 року народження, мешканці м. 

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

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

1.44 Гр. Хомі Марії Іванівні, 1951 року народження, мешканці м. Ужгород, вул. 

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

на лікування у сумі 1000,00грн.; 

1.45 Гр. Чернову Валерію Олександровичу, 1956 року народження, мешканцю 

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

платника податків ***), у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем у сумі 

1000,00грн.; 

1.46 Гр. Чупринській Одарці Михайлівни, 1947 року народження, мешканці м. 

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

податків ***), у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем у сумі 

1000,00грн.; 

1.47 Гр. Яремчук Валентині Іванівні, 1950 року народження, мешканці м. 

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



податків ***), у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем у сумі 

1000,00грн.; 

1.48 Гр. Маник Світлані Михайлівні, 1980 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особа працездатного віку (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***), у зв'язку з підтопленням житла у сумі 2000,00 

грн; 

1.49 Гр. Санарову Андрію Віталійовичу, 1966 року народження, мешканцю м. 

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

номер облікової картки платника податків ***), на ремонт квартири у сумі 

1000,00грн.; 

1.50. Гр. Крайняй Вікторії Богданівні, 1972 року народження, мешканці  м. 

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

***), особі з інвалідністю 3гр., з/д, на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.51. Гр. Мацко Наталії Іванівні, 1938 року народження, мешканці  м. Ужгород, 

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

інвалідністю 2гр., з/з, на лікування у сумі 5000,00 грн.; 

1.52. Гр. Повханич Олені Михайлівні, 1970 року народження, мешканці  м. 

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

***), особі з інвалідністю 3гр., з/д,  на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.53. Гр. Бакші Ользі Калманівні, 1957 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

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

Ужгород, вул. ***, 13/42, пенсіонер (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.55 Гр. Пишці Михайлу Васильовичу, 1948 року народження, мешканцю м. 

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

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

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Л. Гах) забезпечити 

фінансування вказаного видатку в межах коштів, передбачених бюджетом міста 

на 2021 рік. 

3. Департаменту соціальної політики (А. Келемец) профінансувати 

видатки, пов’язані з наданням грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця. 

 
 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

   


