
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

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, , 

згідно з рішенням координаційної комісії з питань соціального захисту 

населення (протоколи: № 1 від 10.01.2020., № 2 від 20.01.2020р.), 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 Воловар Марії Василівні, 1962 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

потребує допомогу на лікування у сумі 2000,00 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.; 



2. Департамент фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) забезпечити 

фінансування вказаного видатку в межах коштів, передбачених бюджетом міста 

на 2019 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 заступників міського 

голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.  

 
 

 Міський голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 

 


