
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
15 жовтня 2020 року                    Ужгород                              № 2155 

 

 

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 № 43 20.08.2020 р., № 44 23.09.2020р.), 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. Алєксандровій Ларисі Олексіївні, 1973 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, мати дитини з інвалідністю, (реєстраційний номер облікової 

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

1.2 Гр. Балог Кларі Йосипівні, 1966 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

2000,00 грн.; 

1.3 Гр. Бондаренко Віталії Степанівні, 1976 року народження, мешканці м. 

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

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

1.4 Гр. Гливці Агнеті Михайлівні, 1949 року народження, мешканці м. 

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

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

1.5 Гр. Гомокій Людмилі Володимирівні, 1970 року народження, мешканці м. 

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

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



1.6 Гр. Данилич Вірі Дементіївні, 1947 року народження, мешканці м. 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.7 Гр. Дошиній Зузанні Шандорівні, 1971 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, мати дитини з інвалідністю, (реєстраційний номер облікової 

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

1.8 Гр. Дякунчак Миколі Федоровичу, 1965 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.9 Гр. Логойді Тамілі Василівні, 1977 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, мати дитини з інвалідністю, (реєстраційний номер облікової 

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

1.10 Гр. Мучичці Михайлу Михайловичу, 1954 року народження, мешканцю 

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

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

виняток; 

1.11 Гр. Незбайло Сільвані Оскарівні, 1970 року народження, мешканці м. 

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

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

1.12 Гр. Попович Маріанні Іванівні, 1985 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, мати дитини з інвалідністю, (реєстраційний номер облікової 

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

1.13 Гр. Пеца Ользі Василівні, 1958 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

грн.; 

1.14 Гр. Плюскову Анатолію Федоровичу, 1948 року народження, мешканцю 

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

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

1.15 Гр. Пушавер Олександру Петровичу, 1981 року народження, мешканцю 

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

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

сумі 5000,00 грн.; 

1.16 Гр. Тарахоничу Олексію Михайловичу, 1986 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2 групи війни, учасник 

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

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.17 Гр. Тегзі Ігору Миколайовичу, 1983 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. Олександра Можайського, 5/225, черепно-мозкова травма, 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків 3049112536), на 

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.18 Гр. Цмур Степану Степановичу, 1949 року народження, мешканцю м. 

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

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



1.19 Гр. Шпінь Тетяні Анатоліївні, 1982 року народження, мешканці м. 

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

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

1.20 Гр. Абдуманановій Тамарі Шарапівні, 1949 року народження, мешканці м. 

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

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

грн.; 

1.21 Гр. Байвельман Габріелі Леонідівні, 1992 року народження, мешканці м. 

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

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

1.22 Гр. Боднар Анжеліці Василівні, 1968 року народження, мешканці м. 

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

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

1.23 Гр. Бордаш Денису Яновичу, 1975 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.24 Гр. Братіній Надії Олексіївні, 1972 року народження, мешканці м. 

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

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

1.25 Гр. Волковській Валентині Борисівні, 1960 року народження, мешканці м. 

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

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

1.26 Гр. Гербику Василю Михайловичу, 1963 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.27 Гр. Грищенко Василю Васильовичу, 1977 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.28 Гр. Гуді Юрію Петровичу, 1973 року народження, мешканцю м. Ужгород, 

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

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

1.29 Гр. Дідик Ганні Михайлівні, 1981 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.30 Гр. Драгуняк Роману Миколайовичу, 1966 року народження, мешканцю м. 

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

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

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

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

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

3000,00 грн., як виняток; 

1.32 Гр. Задолинній Ілонці Карлівні, 1951 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 3 групи з/д, онкологія (реєстраційний 

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

грн.; 



1.33 Гр. Калітіч Ганні Юріївні, 1942 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, ВПО, особа з інвалідністю 1 групи з/з, (реєстраційний номер облікової 

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

1.34 Гр. Калітіч Світлані Олексіївні, 1966 року народження, мешканці м. 

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

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

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

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

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

3000,00 грн., як виняток; 

1.36 Гр. Комоні Аліці Тиборівні, 1976 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

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

Ужгород, пл. ***, ВПО, дитина з інвалідністю (реєстраційний номер облікової 

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

виняток; 

1.38 Гр. Куленко Леоніду Петровичу, 1944 року народження, мешканцю м. 

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

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

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

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

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

3000,00 грн.,як виняток; 

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

вул. ***, особа з інвалідністю 1 групи з/з, онкологія, (реєстраційний номер 

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

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

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

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

1.42 Гр. Лозюку Руслану Володимировичу, 1985 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1гр., внаслідок участі в АТО, 

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

сумі 2000,00 грн.; 

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

Ужгород, вул. Олександра Столєтова, 4/37, особі з інвалідністю 2 гр. внаслідок 

війни (реєстраційний номер облікової картки 2456713913), на лікування у сумі 

3000,00 грн., як виняток; 

1.44 Гр. Микулі Михайлу Еріковичу, 1990 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.45 Гр. Моргаєвій Галині Семенівні, 1920 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер, «учасник війни» (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***), з нагоди 100-річного ювілею у сумі 5000,00 

грн.; 



1.46 Гр. Морозову Вадиму Андрійовичу, 1973 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.47 Гр. Патюк Антоніні Хомівні, 1943 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.48 Гр. Писарук Наталії Володимирівні, 1961 року народження, мешканці м. 

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

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

1.49 Гр. Принцовській Ользі Юріївні, 1976 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, матері дитини з інвалідністю 1 групи, з/д, (реєстраційний 

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

грн.; 

1.50 Гр. Проць Йолані Аладарівні, 1955 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2 групи, з/з, онкологія, (реєстраційний 

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

грн.; 

1.51 Гр. Пугач Людмилі Олександрівні, 1983 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, матері дитини з інвалідністю, (реєстраційний номер 

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

1.52 Гр. Савка Валерію Павловичу, 1967 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, батькові дитини з інвалідністю (реєстраційний номер 

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

грн.; 

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

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

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

3000,00 грн., як виняток; 

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

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

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

1.55 Гр. Скрягиній Катерині Василівні, 1954 року народження, мешканці м. 

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

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

1.56 Гр. Сластніковій Марії Василівні, 1958 року народження, мешканці м. 

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

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

1.57 Гр. Сластнікову Валентину Володимировичу, 1956 року народження, 

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

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

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

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

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



1.59 Гр. Суран Марії Іванівні, 1951 року народження, мешканці м. Ужгород, 

пров. ***, особа з інвалідністю 2 групи, з/з, (реєстраційний номер облікової 

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

1.60 Гр. Токар Ніколіні Павлівні, 1987 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, матері дитини з інвалідністю (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.61 Гр. Тучапській Марії Михайлівні, 1951 року народження, мешканці м. 

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

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

1.62 Гр. Тюшці Олесі Богданівні, 1979 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.63 Гр. Федоренко Віталії Ярославівні, 1972 року народження, мешканці м. 

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

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

1.64 Гр. Чайці Аранці Бернатівні, 1956 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, пенсіонер за віком, донька ІІ групи інвалідності з/д (реєстраційний 

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

грн.; 

1.65 Гр. Чайці Сергію Петровичу, 1946 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.66 Гр. Чейпеш Марії Михайлівні, 1949 року народження, мешканці м. 

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

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

1.67 Гр. Чобаль Марії Дєрдівні, 1940 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

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

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

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

1.69 Гр. Шкелебей Мирославі Броніславівні, 1968 року народження, мешканці 

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

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

грн.; 

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

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

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

1.71 Гр. Юричка Віктору Михайловичу, 1961 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.72 Гр. Янчак Марії Степанівні, 1951 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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



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

Ужгород, вул. ***, «член сімї загиблого» (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***), на виготовлення пам’ятника померлому братові 

учасникові АТО у сумі 15000,00 грн., як виняток ; 

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

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

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

1.75 Гр. Крон Марії Іванівні, 1977 року народження, мешканці м. Ужгород, вул. 

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

вирішення соціально-побутових питань у сумі 5000,00 грн. ; 

1.76 Гр. Вечей-Ловска Мирославі Василівні, 1979 року народження, мешканці 

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

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

1.77 Гр. Медведєву Валерію Юрійовичу, 1964 року народження, мешканцю м. 

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

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

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

Ужгород, вул. ***, матері дитини з інвалідністю, (реєстраційний номер 

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

грн.; 

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

Ужгород, вул. ***, матері дитини з інвалідністю, (реєстраційний номер 

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

грн.; 

1.80 Гр. Мільченко Ганні Василівні, 1983 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, матері дитини з інвалідністю, (реєстраційний номер 

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

грн.; 

1.81 Гр. Кадар Олександрі Олександрівні, 1981 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, онкохвора, багатодітна сім’я,  (реєстраційний номер 

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

1.,82 Гр. Готрі Ользі Михайлівні, 1957 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

лікування у сумі 5000,00 грн. 

1.83. Гр. Сіка Анастасії Юріївні, 1938 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

лікування у сумі 2000,00 грн. 

1.84. Гр. Чупринській Одарці Михайлівні, 1947 року народження, мешканці м. 

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

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

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

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

лікування у сумі 2000,00 грн. 



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

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

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

1.87. Гр. Бакош Агнеті Олександрівні, 1950 року народження, мешканці м. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.91 Гр. Кішш Марії Ференцівні, 1942 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

зв’язку з важким матеріальним становищем 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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


