
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 V  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
26 липня 2016 року               м. Ужгород    № 305 
 

 

 

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,  Будз О.К. 16.05.2016 р. №  Б-03081/06-06, Гудан М.М. 

06.06.2016р. № Г-03449 у, Дошина З.Ш. 06.06.2016 р. № Д-03448 у, 

Дзуринець Ю.М. 06.06.2016р. № Д-03473 у, Завадський С.І. 04.05.2016 р. № 

З-02940/06-06, Машихін Ю.П. 08.06.2016р. № М-03526/06-06, Напуда Є.Ю. 

15.06.2016р. № Н-03638/06-06, Попович Ф.А. 13.06.2016р. № П-03585/06-06, 

Свида М. І. 06.06.2016 р. № С-03472 у, Червеняк Я.А. 13.06.2016 р. № Ч-

03567/06-06, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.1 Гр. Будз Олені Карлівні, 1968 року народження, мешканці м. 

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

) на ремонт квартири у сумі 2000,00 грн. 

1.2 Гр. Гудану Мирославу Михайловичу, 1975 року народження, 

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

податків *** ) на лікування дитини- інваліда у сумі 1700,00 грн. 

          1.3 Гр. Дошиній Зузанні Шандорівні, 1971 року народження, мешканці 

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

***) на лікування дитини-інваліда у сумі 1600,00 грн. 



1.4 Гр. Дзуринець Юліанні Миколаївні, 1981 року народження, 

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

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

1.5 Гр. Завадському Сергію Івановичу, 1964 року народження, 

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

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

          1.6 Гр. Машихіну Юрію Павловичу, 1938 року народження, мешканцю 

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

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

          1.7 Гр. Напуді Євгенії Юріївні, 1986 року народження, мешканці м. 

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

на лікування у сумі 2000,00 грн. 

          1.8 Гр. Попович Фаіні Аристархівні, 1943 року народження, мешканці 

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

***)  у сумі 1000,00 грн. 

          1.9 Гр. Свиді Марії Іванівні, 1976 року народження, мешканці м. 

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

на ремонт евартириу сумі 2000,00 грн. 

          1.10 Гр. Червеняку Ярославу Андрійовичу, 1969 року народження, 

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

податків ***) на лікування у сумі 1800,00 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


