
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VIII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
29 листопада 2016 року             м. Ужгород    № 448 
 

 

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, Біровчак К. Ю. 04.07.2016 р. № Б-03833у, Горькавої К.І. 

19.09.2016 р. № Г-03864/35.06-10 Зозулич М.І. 22.08.2016 р. № Ко-04598/06-

06, депутата міської ради Готри В. ( Кереканич Н.А.) 13.10.2016 р. № 01-

11/976, Морозової М.В. 05.10.2016 р. № М-03977/35.06-10, Продан Ю.Т. 

18.10.2016 р. № П-05394/06-06, Хаустов В.В. 03.10.2016 р. № Х-05146 у, 

Харкавлюк В.В. 24.10.2016 р. № Х-04224/35.06-10, Шкелебей С.В. 03.10.2016 

р. № Ш-05181 у, Якубік М. І. 03.10.2016 р. № Я-05184 у 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам: 

1.1 Гр. Біровчак Ксенії Юріївні, 1967 року народження, мешканці м. 

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

на ремонт покрівлі будинку у сумі 25000,00 грн. 

1.2 Гр. Горькавій Клавдіїї Іллівні, 1938 року народження, мешканці м. 

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

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

          1.3 Гр. Зозулич Магдалині Іванівні, 1933 року народження, мешканці м. 

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

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

         1.4 Гр. Кереканич Наталії Анатоліївні, 1983 року народження, мешканці 

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

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



1.5 Гр. Морозовій Мирославі Василівні, 1981 року народження, 

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

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

1.6 Гр. Продан Юлії Тимофіївні, 1957 року народження, мешканці м. 

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

) на лікування у сумі 2000,00 грн. 

1.7 Гр. Хаустову Віталію Васильовичу, 1984 року народження, 

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

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

          1.8 Гр. Шкелебею Володимиру Васильовичу, 1964 року народження, 

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

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

1.9 Гр. Якубік Маргареті Іванівні, 1943 року народження, мешканці м. 

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

) на лікування у сумі 2000,00 грн. 

          1.10 Гр. Харкавлюку Володимиру Володимировичу - 1966 року 

народження, мешканцю 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


