
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXII сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
06 квітня 2018 р.                        м. Ужгород                            № 1035          

                                                              

 

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, Голінка 

М.М. 05.02.2018 р. № Г-303у, Давидова Т.В. 09.02.2018 р. № Ко-373у, Євчак 

А.Р. 06.02.2018 р. № Є-335у, Журавльов В.В. 14.02.2018 р. № 394553/35.06-10, 

Малишева Л.І. 05.02.2018 р. № М-294у, Місяйло І.В. 14.02.2018 р. № 

394559/35.06-10, Медвідь О.М. 05.02.2018 р. № М-292, Прокопець М.М. 

07.02.2018 р. № 339у, Сітар Ю.Ю. 21.02.2018 р. № 85/35.06-10, Трофімова Г.О. 

05.02.2018 р. № Т-282у, Чоповська Г.Й. 05.02.2018 р. № Ч-301у, Шоляк Ю.Ф. 

26.01.2018 р. № 333944/35.06-10, Андрієвська М.С. 05.03.2018 р. № А-563у, 

Дошина З.Ш. 20.03.2018 р. № Д-660у, Єльченко В.С. 26.02.2018 р. № 

404916/35.06-10, Качур Л.Е. 05.02.2018 р. № 364160/35.06-10, Кочиш А.І. 

14.03.2018 р. № К-196/35.06-10, Кришмару О.В. 20.03.2018 р. № К-663у, Мадяр 

В.Ю. 19.03.2018 р. № 425767/35.06-10, Моравська О.О. 05.03.2018 р. № М-549у, 

Пазуханич М.І. 26.20.2018р. № 404871/35.06-10, Пахомова Н.А. 19.03.2018 № 

425771/35.06-10, Печора А.І. 12.07.2018 р. № П-162/35.06-10, Полянська В.В. 

06.03.2018 р. № 405318/35.06-10, Попадич Т.М. 19.03.2018 р. № 425768/35.06-

10, Рибакова Л.І. 05.03.2018 р. Р-565у, Салій І.В. 14.03.2018 р. № С-490/35.06-

10, Синиця А.М. 19.03.2018 р. № 425765/35.06-10, Скунць М.П. 21.02.2018 р. № 

404727/35.06-10, Токач Е.М. 30.01.2018 р. № 344077/35.06-10, Фарінюк Л.І. 

23.03.2018 р. № Ф-207/35.06-10, Шаранич А.В. 22.03.2018 р. № Ш-205/35.06-10, 

27.03.2018 р. № 0116/653;  депутатів міської ради: Козак В. 08.02.2018 р. № 01-

11/2224, Сюсько М. 30.01.2018 р. № 01-11/2190, Якубик І. 25.01.2018 р. № 01-

11/2181, 19.03.2018 р. № 01-11/2324, Богуславський Р. 26.02.2018 р. № 01-

11/2275, Гомонай В. 05.03.2018 р. № 01-11/2295, Готра В. 13.03.2018 р. № 01-

11/2310, Ковальський А. 14.03.2018 р. № 01-11/2314, Станко Ю. 26.03.2018 р. № 

01-11/2351, 26.03.2018 р. № 01-11/2352 

 



 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.1 Гр. Баженову Олександру Анатолійовичу, 1986 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул.***, внутрішньо-переміщена особа (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків***) на лікування у сумі 5000,00 грн.; 

1.2 Гр. Голінці Марії Михайлівні, 1943 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.3 Гр. Давидову Миколі Валентиновичу, 1974 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, пр.***, особа з інвалідністю 2 групи війни (реєстраційний номер 

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

питань у сумі 2000,00 грн.; 

1.4 Гр. Двірник Марії Петрівні, 1948 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.5 Гр. Євчак Асі Романівні, 1940 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.6 Гр. Журавльову Віктору Васильовичу, 1951 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 2 групи війни (реєстраційний номер 

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

1.7 Гр. Малишевій Лідії Іванівні, 1939 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.8 Гр. Місяйлу Івану Васильовичу, 1961 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 2 група загального захворювання 

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

сумі 10000,00 грн.; 

1.9 Гр. Прокопець Марті Михайлівні, 1951 року народження,  мешканці м. 

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

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

1.10 Гр. Раковці Гізелі Иржіївні, 1932 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, особа з інвалідністю 1 А групи загального захворювання 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.11 Гр. Рюль Євгенію Іоановичу, 1949 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.12 Гр. Сітар Юрію Юрійовичу, 1939 року народження, мешканцю м. 

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

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



1.13 Гр. Федорш Михайлу Михайловичу, 1974 року народження, мешканцю м. 

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

номер облікової картки платника податків 2724623750) на лікування у сумі 

2000,00 грн.; 

1.14 Гр. Чоповській  Галині Йосипівні, 1973 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 3 група загального захворювання 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.15 Гр. Шоляк Юрію Федоровичу, 1944 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.16  Гр. Андрієвській Марії Степанівні, 1951 року народження,  мешканці м. 

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

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

1.17  Гр. Вайда Альберту Альбертовичу, 1956 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.; 

1.18 Гр. Дідик Івану Васильовичу, 1964 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 1 групи загального захворювання, ( 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.19   Гр. Дошиній Зузанні Шандорівні, 1971 року народження, мешканці м. 

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

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

1.20   Гр. Єльченко Валерію Степановичу, 1965 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.; 

1.21 Гр. Логойді Івану Івановичу, 1947 року народження, мешканцю м. 

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

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

сумі 5000,00 грн.; 

1.22 Гр. Качур Ларисі Едуардівні, 1963 року народження, мешканці м. 

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

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

1.23 Гр. Кіш Тетяні Михайлівні, 1959 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.24 Гр. Кочиш Андріяні Іванівні, 1981 року народження, мешканці м. 

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

платника податків *** ) на лікування  у сумі 3000,00 грн.; 

1.25 Гр. Мадяру Василю Юрійовичу, 1956 року народження, м. Ужгород, 

вул.***, особа з інвалідністю 3 групи загального загального, ( реєстраційний 



номер облікової картки платника податків***) на лікування  у сумі 5000,00 

грн.; 

1.26 Гр. Моравській Ользі Олексіївні, 1948 року народження, пенсіонер по 

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

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

1.27 Гр. Пазуханич Марії Іванівні, 1957 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.; 

1.28 Гр. Пахомовій Наталії Альбертівні, 1978 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, багатодітна сім’я, ( реєстраційний номер облікової картки 

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

1.29 Гр. Печорі Анні Іванівні, 1940 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.30 Гр. Поліщук Тетяні Юріївні, 1957 року народження, мешканці м. 

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

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

1.31 Гр. Полянській Валентині Володимирівні, 1951 року народження, 

мешканці м. Ужгород, пр..***, особа з інвалідністю 1Б група загального 

захворювання, ( реєстраційний номер облікової картки платника податків *** ) 

на лікування  у сумі 5000,00 грн.; 

1.32 Гр. Попадичу Тимуру Мирославовичу, 1991 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 3 групи з дитинства, ( реєстраційний 

номер облікової картки платника податків *** ) на лікування  у сумі 5000,00 

грн.; 

1.33 Гр. Рибаковій Людмилі Ізмайлівні, 1941 року народження, мешканці м. 

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

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

1000,00 грн.; 

1.34  Гр. Салію Ігору Володимировичу, 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.; 

1.35 Гр. Синиці Агнесі Михайлівні, 1992 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 3 групи з дитинства, ( реєстраційний 

номер облікової картки платника податків *** ) на лікування  у сумі 5000,00 

грн.; 

1.36  Гр. Скунць Миколі Петровичу, 1966 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.37   Гр. Токачу Емілу Михайловичу, 1943 року народження, мешканцю м. 

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

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



1.38 Гр. Фарінюк Ларисі Іванівні, 1941 року народження, мешканці м. 

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

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

1.39 Гр. Шаранич Альоні Валеріївні, 1990 року народження, мешканці м. 

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

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

1.40 Гр. Янкесу Андрію Петровичу, 1966 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. 

1.41  Гр. Дикун Лідії Степанівні, 1988 року народження, яка зареєстрована в 

Ужгородському районі, с. Сторожниця, вул.***, але фактично проживає в м. 

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

*** ) потребує допомоги для оперативного лікування  підопічного Попадич 

С.М., 2001 року народження, який є онкохворим,. Надати кошти  в сумі 

10000,00 грн., як виняток. 

1.42  Гр. Брензович Марії Юріївні, 1952 року народження, мешканці м. 

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

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

1.43 Гр. Сергієнко Миколі Григоровичу, 1982 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 2 групи з дитинства, ( 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 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 

 

 

 


