
Доповнення 

до проекту рішення __ сесії міської ради VII скликання 

"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, 

Воєводіна Л.В. 17.08.2018 р. № В-1768/04-06, Горнунг В.Е. 31.10.2018 р. № 

667868, Коляденко О.О. 31.10.2018 р. № К -2642, Пеха М.В. 05.11.2018 р. № П-

2661, Розлуцька Д.П. 25.09.2018 р. № Р-00529/35.05-01-10, Сокирко О.В. 

31.10.2018 р. № С-2641, Шуть Н.П. 17.05.2018 р. № 467496, депутата міської 

ради: Богуславського Р. 16.10.2018 р. № Б-00589/35.05-01-10,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.18  Гр. Воєводіній Ларисі Володимирівні, 1982 року народження, мешканці м. 

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

***), мамі дитини з інвалідністю (ДЦП, мікроцефалія) на встановлення пандусу 

на першому поверсі житлового будинку у сумі 7000,00 грн.; 

1.19  Гр. Горнунг Володимиру Емеріховичу, 1951 року народження, мешканцю 

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

картки платника податків ***), у зв’язку зі смертю дружини у сумі 2000,00 грн.; 

1.20 Гр. Коляденко Олександру Олександровичу, 1972 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул. ***, (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.21 Гр. Лихожон Лії Петрівні, 1935 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

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

1.22 Гр. Пеха Марії Василівні, 1938 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 

1.23 Гр. Розлуцькій Дарії Павлівні, 1969 року народження, мешканці                              

м. Ужгород, вул. ***, матері загиблого учасника АТО, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***), на лікування і придбання ліків  у сумі 

5000,00 грн.; 

1.24 Гр. Русник Михайлу Юрійовичу, 1957 року народження, мешканцю                       

м. Ужгород, вул. ***, особі з інвалідністю 1 –ї групи загального захворювання, 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ***), на ремонт 

покрівлі даху у сумі 5000,00 грн.; 

1.25 Гр. Сокирко Ользі Василівні, 1959 року народження, мешканці                                

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

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



1.26 Гр. Чомоляк Вірі Іванівні, 1982 року народження, мешканці                                

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

*** ), мамі дитини з інвалідністю ДЦП на лікування і придбання ліків у сумі 

2000,00 грн.; 

1.27 Гр. Шуть Нелї Порфирівні, 1933 року народження, мешканці                              

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

картки платника податків ***), на вирішення соціально-побутових питань  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 
 


