
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2017 року             м. Ужгород    № 630 
 

 

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 рік » розглянувши звернення мешканців 

м. Ужгорода,  Ключинець К. Ю. 24.02.2017 р. № К- 00805/06-06, депутата 

міської ради Готра В. 27.01.2017 р. № 01-11/1339, 21.02.2017 р. № 01-11/1397, 

Ворковенко В.П. 06.03.2017р. № В-00936у, Гаджибекова О.О. 10.02.2017р. № 

Г-00701/06-06, Гаджибекової О.В 09.02.2017р. № Г-00706/06-06, Дзуринець 

Ю.М. № Д-00949у, Микульця М.Ю. 06.03.2017р. № М-00943у, Пеха Л.І. 

28.02.2017р. №П-00844/06-06, Стремської Н.В. 06.03.2017р. № С-00968у, 

Лучан З.І. 17.03.2017 № Л-01102/06-06, Хренько М.В. 24.02.2017р. № Х-

01287/35.06-10, Лісовець Ю. І. 20.03.2017р. № 01-16/391, Мамедова Ф.А. 

23.03.2017р. № М-01177/06-06, Логойди І.М. 16.02.2017р. № 01-11/1387, 

Повх М.А. 22.02.2017р. №01-11/1401, Андрейко М. Ю. 31.01.2017р. № 01-

11/1346 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.1. Гр. Ключинець Карлу Юрійовичу, 1950 року народження, 

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

платника податків *** ) на лікування у сумі 5000,00 грн. 

          1.2. Гр. Кузьо Володимиру Михайловичу, 1963 року народження, 

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

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

1.3. Гр. Чушкіній Ганні Михайлівні, 1948 року народження, мешканці 

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

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



           1.4. Гр. Ворковенко Валентині Петрівні, 1961 року народження, 

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

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

          1.5. Гр. Гаджибекову Олександру Олександровичу, 1999 року 

народження, сирота, мешканцю м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***) на ремонт і облаштування житла у 

сумі 5000,00 грн.; 

          1.6. Гр. Гаджибековій Олені Віталіївні, 1997 року народження, сирота, 

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

платника податків ***) на ремонт і облаштування житла у сумі 5000,00 грн. 

          1.7. Гр. Дзуринець Юліанні Миколаївні, 1981 року народження, 

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

платника податків ***)  на лікування дитини з інвалідністю у сумі 2000,00 

грн.; 

          1.8. Гр. Микульця Михайлу Юрійовичу, 1950 року народження, особі з 

інвалідністю, мешканцю м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер 

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

          1.9. Гр. Пеха Любові Ігнатівні, 1963 року народження, особі з 

інвалідністю, мешканці м. Ужгород, вул. ***(реєстраційний номер облікової 

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

          1.10. Гр. Стремській Олені Володимирівні, 1991 року народження, 

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

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

          1.11. Гр. Лучан Зінаїді Іванівні, 1974 року народження, мешканці м. 

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

***) на лікування дитини у сумі 10000,00 грн. 

          1.12. Гр. Хренько Марії Василівні, 1953 року народження, мешканці м. 

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

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

          1.13. Гр. Лісовець Юлії Ігорівні, 1987 року народження, мешканці м. 

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

***) на лікування дитини у сумі 10000,00 грн. 

          1.14. Гр. Мамедову Фархаду Алхас-огли, 1962 року народження, 

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

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

          1.15. Гр. Логойді Івану Михайловичу, 1947 року народження, мешканця 

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

податків ***) на лікування  у сумі 4500,00 грн. 

          1.16. Гр. Повх Михайлу Михайловичу, 1943 року народження, 

мешканця м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер облікової картки 

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

          1.17. Гр. Андрейко Марті Юріївні, 1940 року народження, мешканця м. 

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

***) у зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн. 



          2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) забезпечити фінансування 

вказаного видатку в межах коштів, передбачених бюджетом міста на 2017 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


