
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2017 року             м. Ужгород    № 611 
 

Про надання грошової допомоги 

родинам загиблих учасників АТО 

на вирішення соціально-побутових питань 

 

           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 

на 2017 рік », згідно рішення координаційної комісії з питань соціального 

захисту від 09.03.2017 року Протокол № 7: 

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Виділити кошти для надання матеріальної допомоги родинам 

загиблих учасників АТО : 

          1.1 Білобровій Валентині Іванівні, 1985 року народження, дружині 

загиблого Білоброва Ю.В., мешканці м. Ужгород, вул. ***  (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків  ***) надати 100 000,00 грн. 

          1.2 Георгієвій Марині Іванівні, 1981 року народження, дружині 

загиблого Георгієва Д. В., мешканці м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***) надати 100 000,00 грн. 

          1.3 Капуш Людмилі Князівні, 1969 року народження, матері загиблого 

Капуш  О.В мешканці м. Ужгород, вул. *** ,(реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***) надати 100 000,00грн. 

          1.4 Ключкович Катерині Іванівні, 1964 року народження, матері 

загиблого Палай А.Й., мешканці м. Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***) надати 50 000,00 грн.  

            1.5 Коренівській  Наталії Миколаївні, 1981 року народження, дружині 

загиблого Коренівського С.П., мешканці м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***) надати 100 000,00 грн. 

          1.6 Мартин Юлії Василівні, 1994 року народження, дружині загиблого   

Мартин С.В., мешканці м. Ужгород, вул. ***   (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***) надати 100 000,00 грн. 



           1.7 Палай Йосипу Степановичу, 1964 року народження, батькові 

загиблого Палай А.Й., мешканцю м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***) надати 50 000,00 грн. 

           1.8 Попадинець Наталії Мигалівні, 1972 року народження, матері 

загиблого Попадинець О.Ю., мешканці м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***)    надати 50 000,00 грн. 

           1.9 Попадинець Юрію Юрійовичу, 1970 року народження, батькові 

загиблого Попадинець О.Ю., мешканцю м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***)    надати 50 000,00 грн. 

           1.10 Постолакі Калині Миколаївні, 1939 року народження, матері 

загиблого Постолакі В. А., мешканці м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***) надати 33 000,00 грн. 

           1.11 Постолакі Марині Віталіївні, 1988 року народження, доньці 

загиблого Постолакі В. А., мешканці м. Ужгород, ***(реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***) надати 33 000,00 грн. 

           1.12 Постолакі Дарині Віталіївні, 1998 року народження, доньці 

загиблого Постолакі В. А., мешканці м. Ужгород, *** (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***) надати 33 000,00 грн. 

           1.13 Реготун Надії Юріївні, 1978 року народження, дружині загиблого 

Реготун  О.П. мешканці м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків  ***) надати 100 000,00 грн. 

           1.14 Розлуцькій Дарії Павлівні, 1969 року народження, матері 

загиблого Розлуцького І. В. мешканці м. Ужгород, вул. *** (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***) надати 100 000,00 грн. 

           1.15 Чорноус Катерині Володимирівні, 1991 року народження, дружині                                                                

загиблого Чорноус В.М., мешканці м. Ужгород. вул. *** (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***)   надати 100 000,00 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 родинам 

загиблих учасників АТО. 

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О. П. 
 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Б. Андріїв 

 

 


