
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XVII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
16 листопада 2017 року                 м. Ужгород    № 855 

 

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, Богданець О.В. 09.08.2017р. 

№ 45787/35.06-10, Бондар А.Ю. 30.08.2017р. № 1430/35.06-10, Коломоєць О.А. 

11.09.2017р. № К-03018у, Крамаренко Ю. В. 10.08.2017р. № К-02723у, Марко 

В.М. 10.08.2017р. № 1299/35.06-10, Маркович Й.Й. 10.08.2017р. № М-02715у, 

Поповича Я.О. 20553/35.06-10, Полянської В.В. 04.09.2017р. № 637/35.06-10, Рис 

С.П. 07.08.2017р. № Р-02660у, Чайки А.Б. 27.07.2017р. № 23818/35.06-10; Вербич-

Костевка К.І. 05.10.2017р. № 99162/35.06-10, Гамсахурдія Т.М. 27.09.2017р. № Г-

03158/06-06, Деревляник М.Я. 19.10.2017р. № 119807/35.06-10, Матейко Г.І. 

11.09.2017р № М-03011у, Морозова М.В. 05.10.2017р. № 99182/35.06-10, Кахнич 

М.Г. 19.10.2017р. № 213/35.06-10, Пчолинська Л.Й 24.10.2017р. № П-236/35.06-10, 

Рішко С.А. 02.10.2017р. № Р-03221у, Цигейка І.І. 14.09.2017р. № Ц-03049у; Зуєва 

М.П 02.10.2017р. № З-03235у; Пустогородська П.А. 05.10.2017р. № 99208/35.06-

10, Пехньо Н.М. 13.11.2017р. № П-300/1/35.06-10, Дьордяй В.А. 09.11.2017р. № Д-

298/1/35.06-10,  депутатів міської ради: Готри В. 25.07.2017р. № 01-11/1834, 

03.08.2017 № 01-11/1860-1861, 13.09.2017р. № 01-11/1937, 13.09.2017р. № 01-

11/1938, Шевчука Г. 26.07.2017р. № 01-11/1835, Білонки В. 31.07.2017р. № 01-

11/1848, Якубика І. 30.08.2017р. № 01-11/1899, Камінської О. 31.08.2017р. № 01-

16/503, 16.11.2017 № 01-16/543, Ігнат О. 15.06.2017р. № 01-11/1745, Фрінт С. 

10.07.2017р. № 01-11/1796 

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.1 Гр. Бем Єлизаветі Іванівні, 1945 року народження, мешканці м. Ужгород, вул. 

***, пенсіонеру (реєстраційний номер облікової картки платника податків***) на 

лікування у сумі 2000,00 грн. 



1.2 Гр. Богданець Оксані Володимирівні, 1973 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, особі з інвалідністю 1 групи (реєстраційний номер облікової 

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

1.3 Гр. Бондар Анні Юріївні, 1952 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

) на лікування у сумі 10000,00 грн. 

1.4 Гр. Кузьмі Валентині Олексіївні, 1958 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, особі з інвалідністю 2 групи (реєстраційний номер облікової 

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

1.5 Гр. Коломоєць Олені Анатоліївні, 1974 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, дружині померлого учасника АТО (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків***) на вирішення соціально-побутових 

проблем у сумі 2000,00 грн. 

1.6 Гр. Крамаренко Юлії Володимирівні, 1975 року народження, внутрішньо-

переміщеній особі, яка проживає в м. Ужгород, пл.***,  (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків***) на лікування дитини з інвалідністю у сумі 

5000,00 грн. 

1.7 Гр. Макар Олені Миколаївні, 1929 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, пенсіонеру (реєстраційний номер облікової картки платника податків***) 

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

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

Ужгород, вул.***, особі з інвалідністю 2 групи (реєстраційний номер облікової 

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

1.9 Гр. Маркович Йолані Йосипівні, 1951 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, особі з інвалідністю 3 групи (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.10 Гр. Михалко Світлані Георгіївні, 1972 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, дружині померлого учасника АТО, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***5) на лікування дитини з інвалідністю у 

сумі 5000,00 грн. 

1.11 Гр. Пастеляку Івану Івановичу, 1950 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.12 Гр. Полянській Валентині Василівні, 1951 року народження, мешканці м. 

Ужгород, пр.***, пенсіонеру (реєстраційний номер облікової картки платника 

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

1.13 Гр. Поповичу Ярославу Олексійовичу, 1949 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.14 Гр. Рис Степану Петровичу, 1949 року народження, мешканцю м. Ужгород, 

вул. ***, пенсіонер по віку, (реєстраційний номер облікової картки платника 

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

1.15 Гр. Станку Івану Івановичу, 1953 року народження, мешканцю м. Ужгород, 

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

лікування у сумі 2000,00 грн. 



1.16 Гр. Зуєвій Марії Павлівні, 1952 року народження, мешканці м. Ужгород, вул. 

***(реєстраційний номер облікової картки ***) потребує кошти, в зв’язку зі 

смертю доньки Хоменко І.Т., яка лікувалась від онкозахворювання. Надати кошти 

у сумі  2000 грн 

1.17 Гр. Чайка Аранці Бернатівні, 1956 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, пенсіонеру  (реєстраційний номер облікової картки платника 

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

1.18 Гр. Шалімовій Ірині Миколаївні, 1951 року народження, мешканці м. 

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

податків***) на онуку сироту у сумі 2000,00 грн. 

1.19  Гр. Пустогородській Пелагії Андріївні, 1937 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер облікової картки***)  потребує кошти на 

проведення операції по видаленню катаракти на лівому оці. Надати кошти у сумі 

2 000,00 грн. 

1.20 Гр. Пехньо Наталії Михайлівні, 1984 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***(реєстраційний номер облікової картки ***)  потребує кошти на 

лікування, хворіє на лімфому Ходжкіна, пройшла 6 курсів хіміотерапії, рецидив 

захворювання. Надати кошти у сумі 10000 грн.  

1.21 Гр. Дьордяй Василині Андріївні, 1964 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер облікової картки***)  потребує кошти на 

лікування і оперативного втручання в м. Одеса, інституті ім. Філатова,  дитини 

Дьордяй О.В., 2001 року народження, який є дитиною з інвалідністю. Надати 

кошти у сумі 5000 грн. 

1.22  Гр. Грігаш Михайлу Андрійовичу, 1940 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***(реєстраційний номер облікової картки ***)  потребує кошти на 

ремонт і заміну вікон в помешканні. Надати кошти у сумі 4000,00 грн. 

1.23  Гр. Войтович Марії Миколаївні, 1964 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. ***(реєстраційний номер облікової картки***)  потребує кошти на 

ремонт житла, в зв’язку з підтопленням будівлі. Надати кошти у сумі 2000,00 грн. 

1.24 Гр. Мальованому Анатолію Андрійовичу, 1946 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул.. ***(реєстраційний номер облікової картки ***)  потребує кошти 

на лікування. Надати кошти у сумі 5000,00 грн. 

1.25 Гр. Байвельман Габріелі Леонідівні, 1992 року народження, особі з 

інвалідністю 1Б групи, мешканці м. Ужгород, вул. ***( реєстраційний номер 

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

1.26 Гр. Вербич-Костевка Катерині Іванівні, 1986 року народження, мешканці м. 

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

на лікування дитини з інвалідністю у сумі 2000,00 грн.; 

1.27 Гр. Гаврилюку Олександру Петровичу, 1963 року народження, особі з 

інвалідністю 1Б групи, мешканцю м. Ужгород, вул. ***( реєстраційний номер 

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

1.28 Гр. Деревлянику Миколі Яношовичу, 1917 року народження, 100 річній 

особі, мешканцю м. Ужгород, пл. ***( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків *** ) у сумі 5000,00 грн.; 

1.29 Гр. Гамсахурдії Тетяні Михайлівні, 1944 року народження, пенсіонер, 

мешканці с. Анталовці, 18а, Ужгородського району, фактично проживає в м. 



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

на виготовлення пам’ятника померлого учасника АТО у сумі 15000,00 грн., як 

виняток; 

1.30 Гр. Кахнич Марії Георгіївні, 1938 року народження, пенсіонер, мешканці м. 

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

на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.31  Гр. Матейко Ганні Іванівні, 1966 року народження, особа з інвалідністю 3 

група загального захворювання, мешканці м. Ужгород, вул. ***( реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 2412603465 ) на лікування у сумі 

5000,00 грн.; 

1.32 Гр. Пчолинській Любові Йосипівні, 1958 року народження, особа з 

інвалідністю 2 група загального захворювання, мешканці м. Ужгород, вул. ***( 

реєстраційний номер облікової картки платника податків *** ) на лікування у сумі 

2000,00 грн.; 

1.33 Гр. Рішко Івану Михайловичу, 1950 року народження, пенсіонер, мешканцю 

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

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

1.34 Гр. Фарінюк Ларисі Іванівні, 1941 року народження, пенсіонер, мешканці м. 

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

на лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.35  Гр. Цигейка Ірині Іванівні, 1944 року народження, пенсіонер, мешканці м. 

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

на лікування у сумі 2000,00 грн. 

          2. Департамент фінансів та бюджетної політики (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 


