
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VIII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
29 листопада 2016 року             м. Ужгород    № 449 
 

 

 

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, Бенца О.Я. 03.10.2016 р. № Б-

05198/06-06, Буйдош В.Ю. 29.09.2016р. № Б-05120/06-06, Домокош С.Ю. 

22.09.2016р. № Д-05062/06-06, Зарфаті В.В. 30.09.2016р. № З-05136/06-06, Кузьма 

В.О. 29.09.2016 р. № 01- 11/941, Лошак В.Ю. 29.09.2016р. № 01-11/940, Малишева 

Л.І. 16.08.2016р. № М-04514/06-06, Марко В.М. 22.09.2016 р. № М-03868/35.06-

10, Мельничук М.М. 03.10.2016р. № М-03967/35.06-10, Товт В.Б. 22.09.2016р. № Т-

05045/06- 06, Чурко Г.М. 29.09.2016 р. № 01-11/937, Якубік М.І. 28.09.2016 р.№ 

Я- 

05101/06-06 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Виділити  кошти  для  надання  матеріальної  допомоги  наступним 

громадянам: 

1.1 Гр.  Бенці  Олені  Яношівні,  1940  року  народження,  мешканці  м. 

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

) на поховання сина, учасника АТО у сумі 2000,00 грн. 
1.2 Гр. Буйдош Ярославу Івановичу, 1969 року народження, мешканцю м. 

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

*** ) на лікування у сумі 2000,00 грн. 
1.3 Гр. Домокош Світлані Юліївні, 1982 року народження, мешканці м. 

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

) на лікування у сумі 2000,00 грн. 



1.4 Гр. Зарфаті Валентині Василівні, 1952 року народження, мешканці 

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

*** ) на лікування сина у сумі 2000,00 грн. 
1.5 Гр. Кузьмі Валентині Олексіївні, 1958 року народження, мешканці 

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

*** ) на лікування у сумі 2000,00 грн. 
1.6 Гр. Лошаку Володимиру Юрійовичу, 1954 року народження, 

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

податків *** ) для вирішення матеріальних питань у сумі 2000,00 грн. 

1.7 Гр. Малишевій Лідії Іванівні, 1939 року народження, мешканці м. 

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

) на лікування чоловіка у сумі 1700,00 грн. 

1.8 Гр. Марко Василині Михайлівні, 1951 року народження, мешканці 

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

***) на лікування у сумі 2000,00 грн. 
1.9 Гр. Мельничук Мирославі Михайлівні, 1980 року народження, 

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

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

1.10 Гр. Товт Василю Бейловичу, 1948 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.11 Гр. Чурко Ганні Михайлівні, 1947 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 


