
 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІ сесія    VII   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
15 вересня 2020 року                    Ужгород                              № 2131 

 

 

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 

(протокол № 40 від 22.07.2020 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. Амбруш Марії Йосипівні, 1994 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.; 

1.2 Гр. Барвік Сергію Григоровичу, 1951 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.3 Гр. Бондару Олексію Миколайовичу, 1978 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.; 

1.4 Гр. Веліковій Марії Іванівні, 1945 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.; 

1.5 Гр. Волковському Сергію Федоровичу, 1961 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.; 



1.6 Гр. Волуйко Ірині Василівні, 1959 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.; 

1.7 Гр. Гончаренко Олександру Андрійовичу, 1952 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. ***, пенсіонер, ампутація ноги, (реєстраційний номер 

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

1.8 Гр. Двірник Світлані Іванівні, 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.; 

1.9 Гр. Дработу Ігорю Федоровичу, 1978 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.10 Гр. Дьолог Надії Юріївні, 1986 року народження, мешканці м. Ужгород, вул. 

***, особа з інвалідністю 1 гр. з/д, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***), на вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000,00 

грн.; 

1.11 Гр. Зацаринній Людмилі Радіонівні, 1932 року народження, мешканці м. 

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

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

1.12 Гр. Змійовській Степанії Томівні, 1971 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, багатодітна мати, дитина з інвалідністю, (реєстраційний номер 

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

1.13 Гр. Карпинець Капітоліні Степанівні, 1947 року народження, мешканці м. 

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

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

1.14 Гр. Кобаль Марії Василівні, 1951 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.15 Гр. Кумгир-Новак Вікторії Володимирівні, 1989 року народження, мешканці 

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

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

1.16 Гр. Кудрявцевій Тетяні Михайлівні, 1983 року народження, мешканці м. 

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

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

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

Сторожниця, ***, Ужгородського району, пенсіонер (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***) особа з інвалідністю 2 гр. з/з, на 

лікування у сумі 2000,00 грн., як виняток; 

1.18  Гр. Магаді Василю Міклошовичу, 1964 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.19 Гр. Магулі Максиму Юрійовичу, 1996 року народження, мешканцю м. 

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

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

2000,00 грн.; 



1.20 Гр. Мадяр-Фазекаш Емілії Олександрівні, 1989 року народження, мешканці 

м. Ужгород, вул. ***, тренер параолімпійців (реєстраційний номер облікової 

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

2000,00 грн.; 

1.21 Гр. Мовчан Галині Тимофіївні, 1942 року народження, мешканці м. 

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

податків ***), на вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000,00 грн.; 

1.22 Гр. Молнару Дмитру Михайловичу, 1987 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.23 Гр. Митро Валентині Юріївні, 1989 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, дитина з ДЦП (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

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

1.24 Гр. Одинцову Олександру Володимировичу, 1956 року народження, 

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

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

1.25 Гр. Ортман Еріці Адальбертівній, 1975 року народження, мешканці м. 

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

***), на вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000,00 грн.; 

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

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

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

1.27 Гр. Рапинець Оксані Михайлівні, 1970 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, тренер параолімпійців, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***), на вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000,00 

грн.; 

1.28 Гр. Тіводару Михайлу Васильовичу, 1941 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.29 Гр. Туркову Петру Петровичу, 1938 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.30 Гр. Цуркан Марії Михайлівні, 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.; 

1.31 Гр. Шкурі Валерію Валерійовичу, 1980 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.32 Гр. Шоляк Ганні Михайлівні, 1956 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.; 

1.33 Гр. Штефаньо Євгенію Михайловичу, 1977 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. 



1.34 Гр. Богдан Юлії Ярославівні, 1994 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

2000 грн.; 

1.35 Гр. Гімпель Галині Іванівні, 1948 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, особа з інвалідністю 2 групи загального захворювання (реєстраційний 

номер облікової картки ***), на вирішення соціально-побутових питань у сумі 

2000 грн.; 

1.36 Гр. Катуні Віктору Васильовичу, 1965 року народження, мешканцю м. 

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

соціально-побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.37 Гр. Корольчук Галині Вікторівні, 1964 року народження, мешканці м. 

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

соціально-побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.38 Гр. Магада Ользі Василівні, 1951 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.39 Гр. Мендель Юрій Богданович, 1974 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, ***, пенсіонер за вислугою років, (реєстраційний номер облікової 

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

1.40 Гр. Мигович Маргариті Іванівні, 1936 року народження, мешканці м. 

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

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

1.41 Гр. Ортутай Людмилі Тимофіївні, 1947 року народження, мешканці м. 

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

вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.42 Гр. Репарюк Вікторія Володимирівна, 1989 року народження, мешканці м. 

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

соціально-побутових питань у сумі 2000 грн.; 

1.43 Гр. Хома Віталію Дмитровичу, 1963 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки 2333819054), на 

вирішення соціально-побутових питань у сумі 2000 грн. 

1.44 Гр. Ченгері Ганні Вікторівні, 1981 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. *** (реєстраційний номер облікової картки 2980100284), на лікування 

чоловіка у сумі 5000 грн. 

1.45 Гр. Дурня Михайлу Михайловичу, 1963 року народження, мешканцю м. 

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

номер облікової картки ***), у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 

2000 грн. 

1.46 Гр. Качуру Юрію Йосиповичу, 1965 року народження, мешканцю м. 

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

номер облікової картки ***), у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 

2000 грн., як виняток. 

1.47 Гр. Куцкіру Михайлу Семеновичу, 1966 року народження, мешканцю м. 

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

номер облікової картки ***), у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 

2000 грн., як виняток. 



1.48 Гр. Міндруль Сергію Анатолієвичу, 1967 року народження, мешканцю м. 

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

номер облікової картки ***), у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 

2000 грн., як виняток. 

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

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

номер облікової картки ***), у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 

2000 грн. 

1.50 Гр. Бікетову Валентину Олександровичу, 1994 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю І А гр. з дитинства(реєстраційний 

номер облікової картки ***), на лікування у сумі 5000 грн. 

1.51 Гр. Кучеру Віктору Олександровичу, 1952 року народження, мешканцю м. 

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

податків  ***), у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 10000,00 грн.; 

1.52 Гр. Мурін Катерині Михайлівні, 1945 року народження, мешканці м. 

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

податків ***), у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 10000,00 грн.; 

1.53 Гр. Шутовій Ірині Іллівні, 1955 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.; 

1.54 Гр. Томорі Юлію Андрійовичу, 1949 р.н., мешканцю м. Ужгород, вул. *** 

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

зв'язку з пожежею у сумі 10000,00 грн.; 

1.55 Гр. Романко Марії Миколаївні , 1959 р.н.. мешканці м. Ужгорода. вул. ***, 

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

лікування у сумі 5000,00 грн.; 

1.56 Гр. Коломієць Олександру Миколайовичу,1947 р.н., мешканцю м. Ужгорода, 

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

на лікування в сумі 2 000 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 

   
 


