
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІ сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
01 липня 2021 року                    Ужгород                                  №  244 

 

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 (протокол № 20 від 

25.05.2021р.), 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. Барчук Нелі Василівні, 1948 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.2 Гр. Гаракаль Світлані Олександрівні, 1962 року народження, мешканці м. 

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

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

1.3 Гр. Гаракаль Івану Іванович, 1961 року народження, мешканцю м. Ужгород, 

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

***) на лікування у сумі 1000грн.; 

1.4 Гр. Гончаренко Олександру Андрійовичу, 1952 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 1гр. з/з (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***) ампутація ноги на лікування у 

сумі 10000,00 грн.; 

1.5 Гр. Гусак Тетяні Михайлівні, 1974року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

з інвалідністю, ДЦП, тетрапарез нижніх кінцівок, на лікування у сумі 3000,00 

грн.; 



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

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

***), дитина з інвалідністю, ДЦП, туберкульозний менінгіт, атрофія зорових 

нервів, на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.7 Гр. Дранчак Наталії Михайлівні, 1987 року народження, мешканці м. 

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

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

1.8 Гр. Лизанець Ользі Валеріївні, 1990 року народження, мешканці м. 

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

***) на лікування батька, інфаркт головного мозку у сумі 2000,00 грн.; 

1.9 Гр. Лолі Парасковії Андріївні, 1941 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.10 Гр. Марканич Галині Степанівні, 1962 року народження, мешканці м. 

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

***), син особа з інвалідністю з дитинства, ДЦП, симптоматична епілепсія, 

енурез, на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.11 Гр. Плісовій Надії Ладиславівні, 1962 року народження, мешканці  м. 

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

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

1.12 Гр. Повханичу Анатолію Павловичу, 1963 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.; 

1.13 Гр. Поповичу Михайлу Васильовичу, 1946 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.14 Гр. Сурмай Єлизаветі Йосипівні, 1955 року народження, мешканці  м. 

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

податків ***) потребує допомогу на лікування у сумі 1000грн.; 

1.15 Гр. Федор Марії Михайлівні, 1940 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.16 Ферко Василині Василівні, 1979 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

доньки – хвороба Гоше, потребує допомогу на лікування дитини у сумі 

5000грн.; 

1.17 Гр. Фучко Миколі Миколайовичу, 1950 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 3гр. з/з внаслідок проходження служби 

в ОВС (реєстраційний номер облікової картки платника податків ***) на 

лікування у сумі 5000,00 грн.; 

1.18 Гр. Черняку Олександру Гавриловичу, 1972 року народження, мешканцю 

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

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



1.19 Гр. Павлюк Надії Григорівні, 1959 року народження, мешканці м. 

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

податків ***) на лікування у сумі 15000,00 грн.; 

1.20 Гр. Барсукову Володимиру Івановичу, 1955 року народження, мешканцю 

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

***), на лікування (онкологія) у сумі 7000,00 грн.; 

1.21. Гр. Петросян Ірині Ревазівні, 1987 року народження, мешканці м. 

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

на лікування доньки у сумі 15000,00 грн.; 

1.22. Гр. Трачук Ользі Володимирівні, 1979 року народження, мешканці м. 

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

***) на лікування сина (онкологія) у сумі 50000,00 грн.; 

2. Департамент 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 

   

 

 

 

 

 


