
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  IX  сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07 вересня  2021 року                    Ужгород                                  № 380 

 

 

Про надання матеріальної допомоги 

мешканцям міста на лікування 

 

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, згідно пункту 2.2 Програми посилення соціального захисту громадян 

міста «Добра справа» на 2021 – 2023 роки затвердженої рішенням VII сесії VIII 

скликання 01.07.2021 року № 239, розглянувши звернення мешканців м. 

Ужгорода, враховуючи рішення постійної комісії з питань соціально – 

гуманітарної політики, Регламенту та депутатської етики (протоколи № 27, 28 

від 17.08.2021р., 19.08.2021р.) у зв’язку з важкими матеріальними обставинами 

та потребою значних коштів на лікування та реабілітацію 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним громадянам: 

 

1.1 Гр. Зайцеву Валерію Олексійовичу, 1963 року народження, мешканцю  м. 

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

***), на лікування онуки Зайцевої Кіри (гостра лімфобластична лейкемія) у 

сумі 73000,00 грн., як виняток; 

1.2 Гр. Ковальчук Ірині Євгенівні, 1975 року народження, мешканці  м. 

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

***), на лікування (онкологія) у сумі 15000,00 грн., як виняток; 

1.3 Гр. Федор Світлані Іванівні, 1993 року народження, мешканці  м. 

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

***), на лікування, травми отримані внаслідок падіння гілки дерева, у сумі 

10000,00 грн.; 

1.4 Гр. Франчук Вадиму Борисовичу, 1964 року народження, мешканцю  м. 

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

***) на лікування (параліч після інсульту) у сумі 10000,00 грн.; 



1.5 Гр. Коцур Івану Івановичу, 1945 року народження, мешканцю  м. 

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

***) на лікування (онкологія) у сумі 10000,00 грн.; 

1.6 Гр. Дахно Олені Сергіївні, 1976 року народження, мешканці  м. Ужгород, 

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

лікування дитини з інвалідністю, у сумі 10000,00 грн.; 

1.7. Гр. Білаку Ростиславу Юлійовичу, 1980 року народження, мешканцю  м. 

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

***), на лікування сина  Білака О.Р.(медулобластома головного мозку) у сумі 

73000,00 грн., як виняток; 

1.8. Гр. Шелемончак Олені Василівні, 1988 року народження, мешканці  м. 

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

***), на лікування  у сумі 19000,00 грн., як виняток; 

2. Департаменту 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 мешканцям міста. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця. 

 
 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


