
 

 

Доповнення 

до проекту рішення __ сесії міської ради VII скликання  

"Про надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста" 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, згідно п. 3 рішення VIII сесії міської ради VIІ  

скликання 29.11.2016 р. № 444 « Про Програму додаткових гарантій 

соціального захисту громадян у 2017 р.» розглянувши звернення мешканців 

м. Ужгорода,  Гавашій О.Й. 28.12.2016 р. № Г-09815/35ю.06-10, Гирі В.В. 

20.12.2016р. № Г 06488/06-06, Дьодог С.С. 26.12.2016 р. № Д-06553/06-06, 

Купар Я.В. 26.12.2016 р. № К-06563/06-06, Медвідь М.Ю. 04.01.2017 р. №  

М-00090/35.06-10, Погорелий Е.А. 20.12.2016 р. № П-06485 у, Староста Л.П. 

23.12.2016р. № С-05747/35.06-10, Тарана О.М. 12.12.2016р. № Т-06315/06-06, 

Ціпар Є.Є. 03.01.2017р. №Ц-00061/35.06-10, Штелиха Е.А. 05.01.2017р. № 

Ш-00106/35.06-10, Кудрик А.В. 05.01.2017р. № К-00107/35.06-10 

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Виділити кошти по 2000,00 грн. кожному для надання матеріальної 

допомоги наступним громадянам:  

1.1. Гавашій Оскару Йосиповичу, 1951 року народження, мешканцю м. 

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

*** ) на лікування.  

1.2. Гирі Віталію Володимировичу, 1981 року народження, мешканцю м. 

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

*** ) на лікування дитини. 

1.3. Дьолог Сергію Степановичу, 1970 року народження, мешканцю м. 

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

*** )в зв’язку з важким матеріальним становищем. 

1.4. Кудрик Антлію Васильовичу, 1936 року народження, мешканцю м. 

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

*** ) на лікування. 

1.5. Купар Ярославі Василівні, 1949 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків *** ) на 

лікування. 

1.6. Медвідь Марині Юріївні, 1985 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. *** (реєстраційний номер облікової картки платника податків *** ) в 

зв’язку з народженням дитини 1 січня 2017 року. 

1.7. Погорелий Тетяні Миколаївні, 1947 року народження, мешканці м. 

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

*** ) на лікування. 



1.8. Староста Людмилі Павлівні, 1978 року народження, мешканці м. 

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

*** ) в зв’язку з важким матеріальним становищем 

1.9. Тарану Олександру Миколайовичу, 1940 року народження, мешканця м. 

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

***) в зв’язку з важким матеріальним становищем. 

1.10. Ціпар Єлизаветі Євгенівні, 1981 року народження, мешканці м. 

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

*** )  на лікування. 

1.11. Штелиха Еліні Анатоліївні, 1964 року народження, мешканці м. 

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

*** ) на лікування. 
 

 

 

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


