
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               ХІX  сесія    VIІ _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
  08 лютого 2018 року                   м. Ужгород                                  № 962 

                                            

Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста 

 

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

Україні”, згідно п. 3 рішення ХVIII сесії міської ради VIІ  скликання             14 

грудня 2017 р. № 894 «Про Програму додаткових гарантій соціального захисту 

громадян на 2018 рік» розглянувши звернення мешканців                  м. 

Ужгорода, Рилькова Г.В. 04.12.2017 р. № Р-03761у,  Дьомін В.М. 04.12.2017р. 

№ Д-03754у, Сидоренко Н.В. 04.12.2017р. № С-03743у,      Столяр Я. А. 

04.12.2017р. № 211478/35.06-10, Хабаров С.О. 15.12.2017р.         № 

222235/35.06-10, Яцурик Л.В. 04.12.2017р. № Я-03746у, Балог І.І. 28.12.2017 р. 

№ 262516/35.06-10, Белушак В.М. 27.12.2017 р. № 262488/35.06-10, Білоброва 

В.І. 14.12.2017 р. № 212289/35.06-10, Будз О.К. 03.01.2018 р.  № 272662/35.06-

10, Варфоломеєва Д.М. 07.02.2018 р. № В-148/35.06-10,    Вашко Р.С. 16.01.2018 

р. № В-114у, Веклюк Л.В. 18.01.2018 р.                       № 293629/35.06-10, 

Гасинець Д.С. 16.01.2018 р. № 293410/35.06-10,     Георгієв М.І. 15.12.2017 р. № 

222227/35.06-10, Іваненко О.Г. 16.01.2018 р.    № І-110у, Лоцов Н.М. 11.01.2018 

р. № 293407/35.06-10, Капуш Л.К. 14.12.2017 р. № 212223/35.06-10, Кейшев 

Ю.Ю. 16.01.2018 р. № К-111у, Кертис Ж.М. 07.02.2018 р. № К-151/35.06-10, 

Ключкович К.І. 18.12.2017 р.  № 222293/35.06-10, Макарович Т.В. 11.01.2018 р. 

№ 293406/35.06-10, Маркович Й.Й. 16.01.2018 р. № М-113у, Мартин Ю.В. 

15.12.2017 р.              № 222223/35.06-10, Михалко С.Г. 03.01.2018 р. № 

272657/35.06-10,          Моняк Л.І. 07.02.2018 р. № М-153/35.06-10, Наконечна 

І.В. 07.02.2018 р.      № Н-150/35.06-10, Пехньо Н.М. 11.01.2017 р. № 

273124/35.06-10, Пекар О.В. 05.01.2018 р. № 272835/35.06-10, Попадинець Н.М. 

14.12.2017 р.                    № 212222/35.06-10, Постолакі К.М. 18.12.2017 р. №  , 

Реготун Н.Ю. 19.12.2017 р. № 222360/35.06-10, Романович М.Ю. 16.01.2018 р. 

№ Р-112у, Рошташ М.Г. 16.01.2018 р. № 293405/35.06-10, Свечнікова О.П. 

09.01.2018 р. № 293408/35.06-10, Смірнова К.В. 17.01.2018 р. № 293477/35.06-

10,         Сокол Р.С. 16.01.2018 р. № 293409/35.06-10, Степанова І.О. 07.02.2018 

р.     № С-154/35.06-10, Товтин М.Г. 20.12.2017 р. № Т-550/35.06-10, Туряниця 

А.Ю. 07.02.2018 р. № Т-149/35.06-10, Цигейка І.І. 11.01.2018 р. № Ц-62у, 

Шквара М.В. 02.01.2018 р. № Ш-1у, Шугаєва Т.О. 07.02.2018 р.                     № 

Ш-152/35.06-10, Новікова Т.М. 21.12.2017 р. № 950/35.06-10,   Юришинець 



О.Ю. 17.01.2018 р. № Ю-56/35.06-10;  депутатів міської ради: Фрінт С. 

27.11.2017 р. № 01-11/2086, Станко Ю. 24.01.2018 р. № 01-11/2179 

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.1 Гр. Булгаковій Розалії Петрівні, 1954 року народження, мешканці            м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.2 Гр. Дьоміну Володимиру Миколайовичу, 1952 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул. ***, пенсіонер за віком (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.3 Гр. Сидоренко Надії Василівні, 1954 року народження, мешканці м. 

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

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

1.4 Гр. Столяру Ярославу Адальбертовичу, 1959 року народження, мешканцю 

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

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

1.5 Гр. Хабарову Сергію Олександровичу, 1952 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.6 Гр. Зейкан Світлані Юріївні, 1978 року народження, мешканці                  м. 

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

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

1.7  Гр. Наконечній Інні Вікторівні, 1973 року народження, мешканці            м. 

Ужгород, вул. *** (реєстраційний номер облікової картки ***), в зв’язку з 

пожежею у квартирі, яка сталася 26.01.2018 р., потребує кошти на проведення 

ремонту. Надати кошти у сумі 15000,00 грн.;     

1.8 Гр. Кертис Жужанні Михайлівні, 1977 року народження, мешканці          м. 

Ужгород, вул. *** ( реєстраційний номер облікової картки *** ), в зв’язку з 

пожежею, що перейшла з квартири № 33, яка сталася 26.01.2018 р., потребує 

кошти на проведення ремонту. Надати кошти у сумі 5000,00 грн.; 

1.9  Гр. Шугаєвій Тетяні Олександрівні, 1979 року народження, мешканці    м. 

Ужгород, вул. *** ( реєстраційний номер облікової картки *** ), в зв’язку з 

пожежею, що перейшла з квартири № 33, яка сталася 26.01.2018 р., потребує 

кошти на проведення ремонту. Надати кошти у сумі 5000,00 грн.; 

1.10 Гр. Моняк Леоніді Іллівні, 1972 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. *** ( реєстраційний номер облікової картки *** ), в зв’язку з пожежею, що 

перейшла з квартири № 33, яка сталася 26.01.2018 р., потребує кошти на 

проведення ремонту. Надати кошти у сумі 2000,00 грн.; 

1.1 1  Гр. Степановій Ірині Олександрівні, 1977 року народження, яка 

зареєстрована в м. Київ, вул. Мате Залка, 12/3, кв. 178, але фактично проживає в 



м. Ужгород, вул. *** ( реєстраційний номер облікової картки  ***), в зв’язку з 

пожежею, що перейшла з квартири № 33, яка сталася 26.01.2018 р., потребує 

кошти на проведення ремонту. Надати кошти у сумі 2000,00 грн., як виняток; 

1.12  Гр. Балог Інні Іванівні, 1982 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, вдові учасника АТО ( реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***) на вирішення соціально-побутових питань у сумі 5000,00 грн.;  

1.13 Гр. Белушак Вікторії Миколаївні, 1965 року народження, мешканці м. 

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

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

1.14 Гр. Білобровій Валентині Іванівні, 1985 року народження, мешканці      м. 

Ужгород, вул. ***, вдові учасника АТО    ( реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ***) на вирішення соціально-побутових питань у сумі 

5000,00 грн.;  

1.15 Гр. Будз Олені Карлівні, 1968 року народження, мешканці м. Ужгород, вул. 

***, мати загиблого учасника АТО ( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***) на вирішення соціально-побутових питань у сумі 

5000,00 грн.;  

1.16 Гр. Вашко Раїсі Степанівні, 1949 року народження, мешканці                   м. 

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

платника податків *** ) на лікування  у сумі 1000,00 грн.; 

1.17 Гр. Веклюк Людмилі Василівні, 1964 року народження, мешканці           м. 

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

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

1.18 Гр. Гасинець Діані Степанівні, 1968 року народження, мешканці            м. 

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

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

1.19 Гр. Георгієвій Марині Іванівні, 1981 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, вдові учасника АТО ( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***) на вирішення соціально-побутових питань у сумі 

5000,00 грн.;  

1.20 Гр. Гладковій Олені Євгеніївні, 1987 року народження, мешканці           м. 

Ужгород, вул.***, багатодітна мати ( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***) на вирішення соціально-побутових питань у сумі 

2000,00 грн.;  

1.21 Гр. Іваненко Олександру Григоровичу, 1960 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 3 групи загального захворювання ( 

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

сумі    2000,00 грн.; 

1.22 Гр. Лоцов Наталії Михайлівні, 1984 року народження, мешканці            м. 

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

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

1.23 Гр. Капуш Людмилі Князівні, 1969 року народження, мешканці              м. 

Ужгород, вул. ***, мати загиблого учасника АТО ( реєстраційний номер 

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

питань у сумі 5000,00 грн.;  



1.24 Гр. Кейшев Юлію Юлійовичу, 1961 року народження, мешканцю          м. 

Ужгород, пр.***, особа з інвалідністю 3 групи загального захворювання ( 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.25 Гр. Ключкович Катерині Іванівні, 1964 року народження, мешканці        м. 

Ужгород, вул.***, мати загиблого учасника АТО ( реєстраційний номер 

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

питань у сумі 5000,00 грн.;  

1.26 Гр. Макарович Тетяні Василівні, 1982 року народження, мешканці        м. 

Ужгород, вул. ***, багатодітна мати ( реєстраційний номер облікової картки 

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

1.27 Гр. Маркович Йолані Йосипівні, 1955 року народження, мешканці         м. 

Ужгород, вул. ***, особа з інвалідністю 2 групи загального захворювання ( 

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

сумі 1000,00 грн.; 

1.28 Гр. Мартин Юлії Василівні, 1994 року народження, мешканці                 м. 

Ужгород, вул. ***, вдова учасника АТО ( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***) на вирішення соціально-побутових питань у сумі 

5000,00 грн.;  

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

Ужгород, вул.***, вдова учасника АТО ( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***) на вирішення соціально-побутових питань у сумі 

5000,00 грн.;  

1.30 Гр. Пекар Олені Василівні, 1953 року народження, мешканці                  м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 3 групи загального захворювання ( 

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

сумі 2000,00 грн.; 

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

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

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

1.32 Гр. Попадинець Наталії Мигалівні, 1972 року народження, мешканці     м. 

Ужгород, вул.***, мати загиблого учасника АТО ( реєстраційний номер 

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

питань у сумі 5000,00 грн.;  

1.33 Гр. Постолакі Калині Миколаївні, 1939 року народження, мешканці       м. 

Ужгород, вул.***, мати загиблого учасника АТО ( реєстраційний номер 

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

питань у сумі 5000,00 грн.;  

1.34 Гр. Реготун Надії Юріївні, 1978 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, вдова учасника АТО ( реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ***) на вирішення соціально-побутових питань у сумі 5000,00 грн.;  

1.35 Гр. Романовичу Ігореві Михайловичу, 1951 року народження, мешканцю 

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

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



1.36 Гр. Рошташ Міладі Гаріківні, 1987 року народження, мешканці              м. 

Ужгород, вул.***, народила хлопчика 1 січня 2018 року (реєстраційний номер 

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

1.37 Гр. Свечниковій Олександрі Павлівні, 1924 року народження, мешканці м. 

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

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

1.38 Гр. Смірновій Катерині Володимирівні, 1988 року народження, мешканці 

м. Ужгород, вул.***, народила хлопчика 1 січня 2018 року (реєстраційний 

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

1.39 Гр. Сокол Роберту Степановичу, 1952 року народження, мешканцю       м. 

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

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

1.40 Гр. Товтин Маргариті Георгіївні, 1947 року народження, мешканці        м. 

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

платника податків ***) на лікування чоловіка у сумі 10000,00 грн.; 

1.41 Гр. Цегейка Сергію Андрійовичу, 1979 року народження, мешканцю     м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 2 групи загального захворювання ( 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.42 Гр. Шкварі Марії Василівні, 1949 року народження, мешканці                м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер за віком ( реєстраційний номер облікової картки 

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

1.43 Гр. Шовш Юрію Івановичу, 2000 року народження, мешканцю               м. 

Ужгород, вул.***, дитина-сирота  ( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***) на вирішення соціально-побутових питань у сумі 

5000,00 грн.;  

1.44 Гр. Шовш Івану Івановичу, 2002 року народження, мешканцю                м. 

Ужгород, вул.***, дитина-сирота ( реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***) на вирішення соціально-побутових питань у сумі 

5000,00 грн.;  

1.45 Гр. Юришинець Олені Юріївні, 1966 року народження, мешканці           м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 2 група з дитинства ( реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ***) на лікування у сумі 10000,00 

грн.; 

1.46  Гр. Шароші Марії Іванівні, 1949 року народження, мешканці                 м. 

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

на лікування після оперативного втручання. Надати кошти у сумі 10000 грн.; 

1.47 Гр. Туряниці Андрію Юрійовичу, 1996 року народження, мешканцю     м. 

Ужгород, вул.***, онкохворий, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ***) на лікування у сумі 10000 грн.; 

1.48 Гр. Варфоломеєвій Дарії Михайлівні, 1953 року народження, мешканці м. 

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

***) на вирішення соціально-побутових питань у сумі 10000 грн. 



          2. Департамент фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) забезпечити 

фінансування вказаного видатку в межах коштів, передбачених бюджетом міста 

на 2018 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 

 

 


