
 

 

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, 

Бегагоєн С. В. 16.10.2018 р. № Ко-2500у, Білей О.М. 26.10.2018 р. № 667573, 

Дяченко Г.І. 04.10.2018 р. № 616153, Єгорова П.М. 10.10.2017 р. № 646525, 

Клименко О.І. 01.10.2018 р. № К-2385, Круглякова В.П. 09.10.2018 р. № 646491, 

Куштан О.В. 01.10.2018 р. № К-2396, Лукан Г.Й. 01.10.2018 р. № Л-2369у, 

Мацола М.М. 02.10.2018 р. № М-2403у, Попович Ф.А. 24.05.2018 р. № 467735, 

Рошкович В.І. 12.10.2018 р. № Р-00577/35.05-01-09, Случак К.Г. 24.10.2018 р. № 

657606, депутатів міської ради: Білонки В. 28.09.2018 р. № 01-11/2658, Ігната О. 

26.09.2018 р. № 01-11/2656, Камінської О. 22.10.2018 р. № 01-11/2685 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.1 Гр. Бабука Петру Михайловичу, 1952 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.2  Гр. Бегагоєн Сергію Миколайовичу, 1978 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.3 Гр. Бегагоєн Світлані Вікторівні, 1982 року народження, мешканці м. 

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

податків***) на лікування дитини у сумі 5000 грн.; 

1.4 Гр. Білей Оксані Михайлівні, 1983 року народження, яка зареєстрована в 

с. Пацканьово, Ужгородського р-ну, а фактично проживає в м. Ужгород, 

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

лікування дитини у сумі 10000,00 грн., як виняток; 



1.5 Гр. Дяченко Ганні Іванівні, 1918 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, пенсіонер по віку, учасник війни, (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків***) з нагоди відзначення 100-річчя від дня 

народження  у сумі 5000,00 грн.; 

1.6 Гр. Єгоровій Павлині Миколаївні, 1918 року народження, мешканці м. 

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

платника податків***) з нагоди відзначення 100-річчя від дня народження у 

сумі 5000,00 грн.; 

1.7 Гр. Кругляковій Валентині Петрівні, 1918 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер по віку, учасник війни, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків***) з нагоди відзначення 100-річчя від дня 

народження  у сумі 5000,00 грн.; 

1.8 Гр. Кучинка Магдалині Йожефівні, 1938 року народження, мешканці м. 

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

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

2000,00 грн.; 

1.9  Гр. Куштан Тетяні Георгіївні, 1960 року народження, мешканці м. 

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

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

сумі 2000 грн.; 

1.10 Гр. Лукан Ангеліні Миколаївні, 1994 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. Марфідіній Наталії Миколаївні, 1982 року народження, мешканці м. 

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

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

1.12 Гр. Матяшову Олегу Олеговичу, 1980 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.13 Гр. Мацолі Марії Михайлівні, 1955 року народження, мешканці м. 

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

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

1.14 Гр. Попович Фаіні Аристархівні, 1943 року народження, мешканці м. 

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

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

2000,00 грн.; 

1.15 Гр. Рошкович Василю Івановичу, 1944 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.16 Гр. Случак Катерині Григорівні, 1918 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер по віку, учасник війни, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків***) з нагоди відзначення 100-річчя від дня 

народження у сумі 5000,00 грн.; 



1.17 Гр. Чокнадій Олені Василівні, 1960 року народження, мешканці 

Воловецького р-ну,  с.***, (реєстраційний номер облікової картки платника 

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

          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 

 

 

 

                                         


