
 

 

 

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,  Гази Ю.В. 28.04.2016 р. №  Г-02900/06-06, Микулець Е.А. 

27.05.2016р. № М-0328/06-06, Петрунич В.С. 17.05.2016 р. № П-03108 у, 

Повх М. Д.  27.05.2016 р. № П-03290/06-06, Принцовської О.Ю. 16.05.2016 р. 

№П-03084/06-06, Носова С.В. 14.06.2016р. № Н-03608/06-06 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.1 Гр. Газі Юрію Васильовичу, 1958 року народження, мешканцю м. 

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

) на лікування у сумі 2000,00 грн. 

1.2 Гр. Микулець Еріці Антонівні, 1980 року народження, мешканці м. 

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

) на лікування у сумі 1700,00 грн. 

          1.3 Гр. Петруничу Василю Стефановичу, 1941 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, ***(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***) на операцію у сумі 2000,00 грн. 

1.4 Гр. Повх Віталії Михайлівні, 1988 року народження, мешканці м. 

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

на лікування у сумі 2000,00 грн. 

1.5 Гр. Принцовській Ользі Юріївні, 1976 року народження, мешканці 

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

***) на лікування дитини-інваліда у сумі 2000,00 грн. 

 



  1.6 Гр. Носовій Сусанні Віталіївні, 1962 року народження, мешканці 

м. Ужгород, *** (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


