
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

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, 

Гудманян Г.А. 27.07.2018 р. № 532141, Бойко В.П. 06.08.2018 р. № Б-1859у, 

Боня О.А. 07.08.2018 р. № 552745, Залуга П.С. 30.08.2018 р. № З-00462/35.06-

10, Карпинець Р.Р. 27.06.2018 р. № 529113, Клопотвр Т.В. 02.08.2018 р. № К-

1834у, Самошкін В.В. 31.07.2018 р. № 2292/03-10, Смочко С.Ю. 21.08.2018 р. № 

С-2002у, Стружак Н.О. 12.07.2018 р. № С-1663у, Росак Г.І. 21.08.2018 р. № Р-

2003у, Шалагінова Н.Й. 27.08.2018 р. № 574001, Штефуца О.О. 15.08.2018 р. 

Ш-00447/35.06-10, Яремчук К.В. 20.08.2018 р. № Я-00452/35.06-10 

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.1 Гр. Гудманяну Гранту Амазовичу, 1934 року народження, мешканцю м. 

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

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

питань у сумі 2000,00 грн.; 

1.2 Гр. Бойко Валентину Павловичу, 1941 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.3 Гр. Боня Олені Антонівні, 1959 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.; 

1.4 Гр. Залуга Петру Степановичу, 1958 року народження, мешканцю м. 

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

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



1.5 Гр. Карпинець Роланду Роландовичу, 2000 року народження, мешканець 

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

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

1.6  Гр. Клопотар Тетяні Володимирівні, 1987 року народження, мешканці м. 

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

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

1.7 Гр. Росак Марії Юріївні, 1934 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.8 Гр. Самошкіну Володимиру Васильовичу, 1969 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.; 

1.9  Гр. Смочко Світлані Юріївні, 1961 року народження, мешканці м. 

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

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

1.10  Гр. Стружак Наталії Олександрівні, 1980 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, опікун над 5 дітьми-сиротами, (реєстраційний номер 

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

питань у сумі 2000,00 грн.; 

1.11 Гр. Шалагіновій Нелі Йосипівні, 1988 року народження, особа з 

інвалідністю 1 групи загального захворювання, мешканці м. Ужгород, вул.***, 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.12  Гр. Штефуці Олександру Олександровичу, 1953 року народження, 

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

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

1.13 Гр. Яремчук Кристині Володимирівні, 1982 року народження, особа з 

інвалідністю 2 групи загального захворювання, 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 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 

 

 


