
Доповнення 

до проекту рішення ___ сесії міської ради VІІ скликання 

“Про надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста” 

 

         Відповідно до ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, згідно п. 3 рішення VІІІ сесії міської ради VІІ скликання 29.11.2016 

р. № 444 “ Про Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян 

у 2017 р.” розглянувши звернення мешканців м. Ужгорода, Бірова Р.Е. 

19.04.2017 р. № , Гомонай М.І. 17.03.2017 р. № 01-11/1473, Дошиної З.Ш. 

03.04.2017 р. № Д-01291у, Магули М.Ю. 19.04.2017 р. № М-01496, Попадич 

Т.М. 19.04.2017 № П-01495/06-06, Огар В.Д. 03.04.2017 № О-01337/06-06, 

Туряниці А.Ю. 10.04.2017 № 01-11/1563 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

         1. Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам: 

         1.1 Гр. Бірову Роберту Едуардовичу, 1960 року народження, мешканцю 

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

податків ***) на лікування онуки у сумі 10000,00 грн.    

        1.2 Гр. Гомонай Марії Ільківні, 1960 року народження, мешканці м. 

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

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

        1.3  Гр. Дошиній Зузанні Шандорівні, 1971 року народження, мешканці 

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

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

        1.4  Гр. Магулі Максиму Юрійовичу, 1996 року народження, мешканцю 

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

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

       1.5 Гр. Попадичу Тимуру Мирославовичу, 1991 року народження, 

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

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

       1.6 Гр. Огар Вікторії Дмитрівні, 1977 року народження, мешканці м. 

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

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

       1.7 Гр. Туряниці Андрію Юрійовичу, 1996 року народження, мешканцю 

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

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

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 

 


