
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28 серпня 2018 року                       м. Ужгород                            № 1182          

 

 

 

Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста 

 

 

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

Україні”, згідно п. 3 рішення XVIII сесії міської ради VIІ  скликання 14.12.2017 

р. № 894 « Про Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 

2018 рік» розглянувши звернення мешканців м. Ужгорода, Артимовської Л.В. 

14.06.2018р. №518517, Жук В.Є.22.05.2018р. № 467634, Миронової Г.І. 

14.06.2018 № 518516, Самош Г.І. 04.06.2018р. № С-1262у, Сухотіна Д.Ю. 

06.06.2018р. № С-00326/35.06.-10, Тучапської М. М. 06.06.2018р. № Т-1301, 

Шаранич А.В.05.06.2018р. № Ш-1280, Шнінської Т.О. 04.06.2018р. № Ш-1264у 

Дейнека Л.А. 02.07.2018р. №Д-1541у, Крайняй В.Б. 02.07.2018р. № К-1544у, 

Кострубанич С.Ф. 10.07.2018р. № 529113, Мамлін М. Ф. 02.07.2018р. № М-

1546у,Матейко В.І. 02.07.2018р. № М-1543, Медвідь О.А. 08.05.2018р. № 

457186, Медвідь П.Д. 08.05.2018р. № 457187, Лазар Т.В. 02.07.2018р. № С-

00381/35.04-04, Суботіна А.І. 02.07.2018р. № С-1540у, Хрипак Г.І. 21.06.2018р. 

№ Х-1451у , Галай І.М. 24.05.2018 р. № Г-1157у, Гебрян Г.А. 16.07.2018 р. № 

530889, Герц Н.С. 16.07.2018 р. № 530892, Гливка З.С. 11.07.2018 р. № 2104/03-

06, Гопчак М.М. 12.07.2018 р. № Г-1662, Густі В.П. 16.07.2018 р. № Г-

00392/35.06-10, Деревянко П.Ю. 12.07.2018 р. № Д-1655, Дідик І.В. 05.07.2018 

р. № 529877, Дідик В.А. 05.07.2018 р. № 529876, Жиган М.М. 17.07.2018 р. № 

278/35.06-10, Кисельова І.І. 13.07.2018 р. № К-00389/35.06-10, Лендєл К.В. 

12.07.2018 р. № Л-1654у, Мінєєва О.К. 19.06.2018 р. № 518723, Пономарьов 

Б.П. 18.07.2018 р. № 531269, Продан Ю.Т. 17.07.2018 р. № П-1692у, Созанська 

І.В. 17.07.2018 р. № С-00401/35.06-10, Федоренко В.Я. 12.07.2018 р. № Ф-

1653у, Цигейка І.І. 12.07.2018 р. № Ц-1652у, Цуркан М.М. 05.07.2018 р. № 

529876, Чірібан Ю.Ю. 18.07.2018 р. № Ч-00405/35.06-10, Чорноус К.В. 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXVІ сесія    VII   скликання 
 

 



05.07.2018 р. № 529873, Яременко Г.І. 12.07.2018 р. № Я-1656, депутата міської 

ради Козак В. 25.06.2018 №01-11/2530, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.1 Гр. Артимовській Ларисі Володимирівні, 1971 року народження, мешканці 

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

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

1.2 Гр. Акімочкіну Сергію Олександровичу, 1976 року народження, мешканцю 

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

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

1.3 Гр. Жук Володимиру Євгеновичу, 1980 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.4 Гр. Мироновій Ганні Іванівні, 1942 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. Самош Генріетті Ігнатівні, 1942 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. Сухотіну Денису Юрійовичу, 1978 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.7 Гр. Тучапській Марії Михайлівні, 1951 року народження,  мешканці м. 

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

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

1.8 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.; 

1.9 Гр. Дейнека Любомирі Антонівні, 1955 року народження, мешканці м. 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.10 Гр. Крайняй Вікторії Богданівні, 1972 року народження, мешканці м. 

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

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

1.11 Гр. Кострубанич Степанії Федорівні, 1949 року народження, мешканці м. 

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



платника податків***) на повторну операцію вітректомії правого ока у сумі 

2000,00 грн.; 

1.12  Гр. Мамлін Марії Юріївні, 1956 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

2048123749)  на ліки  у сумі 2000,00 грн.; 

1.13 Гр. Медвідь Олені Анатоліївні, 1967 року народження, мешканці м. 

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

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

1.14 Гр. Медвідь Пелагеї Дмитрівні, 1937 року народження, мешканці м. 

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

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

1.15 Гр. Скакандій Василю Юлійовичу, 1941 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул. ***, пенсіонер по віку, народний художник України 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.16 Гр. Суботіну Степану Івановичу, 1925 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 1 гр. Другої світової війни, 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.17 Гр. Хріпті Ганні Іванівні, 1944 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

податків***), у сумі 2000,00 грн.; 

1.18 Гр. Хрипак Галині Іванівні, 1962 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, особа з інвалідністю 2 групи, ( реєстраційний номер облікової картки 

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

1.19 Гр. Шімон Норі Іванівні, 1961 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. ***, особа з інвалідністю 2 групи з дитинства по зору (реєстраційний 

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

1.20 Гр. Галаю Івану Михайловичу, 1925 року народження,  мешканцю м. 

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

облікової картки платника податків *** ) на ремонт покрівлі  у сумі 2000,00 

грн.; 

1.21 Гр. Гебрян Ганні Андріївні, 1935 року народження, мешканцю м. Ужгород, 

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

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

1.22 Гр. Герц Наталії Семенівні, 1931 року народження, мешканцю м. Ужгород, 

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

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

1.23 Гр. Гливка Зінаїді Славіківні, 1990 року народження, мешканці м. 

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

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

1.24 Гр. Гопчак Михайлу Михайовичу, 1946 року народження, мешканцю м. 

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

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



1.25 Гр. Густі Василю Петровичу, 1951 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.26 Гр. Деревянко Павлу Юрійовичу, 1965 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер за вислугу років, ( реєстраційний номер облікової 

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

1.27 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., як виняток; 

1.28 Гр. Дідик Валерії Аврамівні, 1965 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

номер облікової картки платника податків *** ) на лікування  у сумі 2000,00 

грн.; 

1.29 Гр. Жиган Марії Василівні, 1936 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

податків *** ) на вирішення соціально-побутових питань  у сумі 2000,00 грн.; 

1.30 Гр. Кисельовій Ірині Іллівні, 1962 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

вирішення соціально-побутових питань в сумі 2000,00 грн.; 

1.31 Гр. Лендєл Ксенії Василівні, 1949 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

номер облікової картки платника податків *** ) на лікування  у сумі 2000,00 

грн.; 

1.32 Гр. Мінєєвій Олександрі Кузьмівні, 1927 року народження, мешканці м. 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.33 Гр. Пономарьову Борису Прокоповичу, 1946 року народження, мешканці 

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

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

1.34 Гр. Продан Юлії Тимофіївні, 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.; 

1.35 Гр. Созанській Ірині Василівні, 1933 року народження, мешканці м. 

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

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

1.36 Гр. Федоренко Віталії Ярославівні, 1972 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 3 групи по зору, ( реєстраційний номер 

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

1.37 Гр. Цигейка Ірині Іванівні, 1944 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. Цуркан Марії Михайлівні, 1973 року народження, мешканці м. 

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



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

сумі 2000,00 грн.; 

1.39 Гр. Чірібана Юрія Юрійовича, 1949 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. Чорноус Катерині Володимирівні, 1991 року народження, мешканці м. 

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

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

1.41 Гр. Яременко Ганні Іванівні, 1945 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.42 Гр. Логойді Івану Михайловичу, 1947 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.43 Гр. Мацко Зеновії Іванівні, 1966 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

лікування у сумі 5000,00 грн. 

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

фінансування вказаного видатку в межах коштів, передбачених бюджетом міста 

на 2018 рік. 

3. Департаменту 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 
 


