
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІI сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                    Ужгород                            № 327 

 

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 № 22,24 

від 222.06.2021р., 15.07.2021р.), 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. Андял Йосип Іванович, 1950 року народження, мешканець м. Ужгород, 

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

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

1.2 Гр. Беці Ірині Іванівні, 1950 року народження, мешканці м. Ужгород, вул. 

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

перехворіла COVID-19, на лікування у сумі 2000,00 грн.;  

1.3 Гр. Біжик Світлані Панасівні, 1952 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

***), на лікування доньки (особи з інвалідністю 2гр., з/д) у сумі 2000,00 грн.;  

1.4 Гр. Гававці Марії Юріївні, 1921 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

***), до 100-річного ювілею у сумі 3000,00 грн.; 

1.5 Гр. Гаджега Любов Михайлівні, 1959 року народження, мешканці м. 

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

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



1.6 Гр. Драшкоці Єві Михайлівні, 1951 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

***), заміна кульшового суглобу, на лікування у сумі 5000,00 грн.; 

1.7 Гр. Кроліковій Тетяні Кирилівні, 1955 року народження, мешканці м. 

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

податків ***), на лікування доньки (особи з інвалідністю 2гр., з/д) у сумі 

2000,00 грн.;  

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

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

***), на лікування доньки (особі з інвалідністю 2г р.), у сумі 2000,00 грн.; 

1.9 Гр. Малишеву Валерію Єфимовичу, 1942 року народження, мешканцю  м. 

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

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

1.10 Гр. Машкаринець Мирославі Олександрівні, 1976 року народження, 

мешканці м. Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 1гр., з/з (реєстраційний 

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

грн.;  

1.11 Гр. Пірщ Ганні Йожефівні, 1941 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

***), пожежа житлового будинку, на вирішення соціально-побутових питань у 

сумі 2000,00 грн.; 

1.12 Гр. Сердечній Любові Михайлівні, 1959 року народження, мешканці м. 

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

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

1.13 Гр. Тулейбич Катерині Балажівні, 1971 року народження, мешканці м. 

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

***), на лікування доньки (особи з інвалідністю 2гр., з/д) у сумі 2000,00 грн.;  

1.14 Гр. Шеремет Гелені Миколаївні, 1935 року народження, мешканці м. 

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

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

1.15 Гр. Шутак Агіці Павлівні, 1953 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

***), (син особа з інвалідністю 2гр., з/д,) на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.16 Гр. Яблонській Єві Петрівні, 1949 року народження, мешканці м. 

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

податків ***), на лікування онука Яблонського Є.А (особа з інвалідністю 2гр., 

з/д), у сумі 2000,00 грн.; 

1.17 Гр. Давлатовій Джульєті Юріївні, 2003 року народження, мешканці м. 

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

***), пожежа житлового будинку, на вирішення соціально-побутових питань у 

сумі 5000,00 грн.; 

1.18 Гр. Кіш Олені Іллівні, 1952 року народження, мешканці м. Ужгород, вул. 

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

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



1.19 Гр. Панковій Валентині Андріївні, 1935 року народження, мешканці м. 

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

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

1.20 Гр. Пастеру Антону Ігоровичу, 1992 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. Івана Сільвая, 5/13, особа з інвалідністю внаслідок війни 3 гр. 

АТО, ВПО (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

3379904354), на лікування у сумі 2000,00 грн., як виняток; 

1.21 Гр. Салко Гіті Егамбердіївні, 1981 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

пожежа житлового будинку, на вирішення соціально-побутових питань у сумі 

5000,00 грн.; 

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

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

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

1.23 Гр. Сластнікову Валентину Володимировичу, 1942 року народження, 

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

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

1.24 Гр. Сокирі Марії Михайлівні, 1947 року народження, мешканці м. 

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

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

1.25 Гр. Товтин Валерію Івановичу, 2001 року народження, мешканцю м. 

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

***), з перенесеною операцією, тимчасово непрацездатний, на утриманні мама і 

малолітні брат та сестра. У зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 

2000,00 грн.; 

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

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

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

1.27 Гр. Чурініній Нелі Володимирівні, 1962 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***, вдові учасника АТО/ООС (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***), на встановлення пам’ятника померлому 

учаснику АТО/ООС, який був особою з інвалідністю 1 гр. внаслідок війни у 

сумі 10000,00 грн.; 

  

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 


