
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 
 
_________________    м. Ужгород 
 
Про надання грошової допомоги 
малозабезпеченим мешканцям міста 

 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, згідно п. 3 рішення I сесії міської ради VIІ  
скликання 23.12.2015 р. № 41 « Про Програму додаткових гарантій 
соціального захисту громадян у 2016 р.» розглянувши звернення мешканців 
м. Ужгорода,  Гришканич М.П. 14.03.2016 р. №  Г 01977 у, Горгош О.М. 
03.03.2016р. № Г 01784/06-06, Кульнєв В.М. 15.03.2016 р. №  772/03-11, Рис 
С. П. 29.03.2016 р. № Р 02362/06-06, звернення депутатів міської ради,  
Горвата М., Мандича Ю.  24.03.2016 р. №  01-11/410, голови асоціації 
ветеранів спорту Захаров Ю. 28.03.2016 р. № 967/03-10 

 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 
громадянам:  

1.1 Гр. Беліковій  Людмилі Олександрівні, 1983 року народження, 
мешканці м. Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків *** ) на лікування  дитини у сумі 2000,00 грн. 

1.2 Гр. Горгош Оксані Миколаївні, 1978 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, ( реєстраційний номер облікової картки платника податків 
***) на лікування дитини-інваліда у сумі 2000,00 грн. 

1.3 Гр. Михальчук Катерині Іванівні, 1946 року народження, мешканці 
м. Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків ***) на операцію у сумі 5000,00 грн. 

1.4 Гр. Рис Марії Михайлівні, 1955 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
***) на лікування у сумі 3000,00 грн. 

1.5  Гр. Балог Кларі Йосипівні, 1966 року народження, мешканці м. 
Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
***) з нагоди Міжнародного дня ромів у сумі 2000,00 грн. 



1.6 Гр. Гребенюк Євгену Івановичу, 1931 року народження, мешканцю 
м. Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків ***) на лікування у сумі 2000,00 грн. 

2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) забезпечити фінансування 
вказаного видатку в межах коштів, передбачених бюджетом міста на 2016 
рік. 
          3. Управлінню 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 Білака О. П. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                 Б. Андріїв 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


