
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, Данацко О.О. 

09.11.2018 р. № 668431, Кудловська Н.М. 20.11.2018 р. № К-00699/35.05-01-10, 

Міовканич М.М.  19.11.2018 р. № 668952, Педченко Н.С. 19.11.2018 р. № 

668939, Попдякуник П.Д. 19.11.2018 р. № 668947, Янчій Н.І. 20.11.2018 р. № Я-

2859, депутатів міської ради: Білонки В. 20.11.2018 р. № Б-00700/35.05-01-10, 

Прозор Є. 07.11.2018 р. № П-00649/35.05-01-08, 07.11.2018 р. № П-00648/35.05-

01-08, 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.26 Гр. Артамонову Анатолію Олександровичу, 1956 року народження, 

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

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

1.27 Гр. Данацко Оксані Омелянівні, 1960 року народження, мешканці м. 

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

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

1.28 Гр. Кудловській Нелі Михайлівні, 1968 року народження, мешканці м. 

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

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

1.29   Гр. Міовканич Марії Михайлівні, 1967 року народження, мешканці м. 

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

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

придбання ліків у сумі 2000,00 грн.; 

1.30  Гр. Педченко Наталії Степанівні, 1944 року народження, мешканці м. 

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

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

1.31 Гр. Попдякуник Петру Дмитровичу, 1959 року народження, мешканцю м. 

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

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

1.32 Гр. Саночкіній Ірині Геннадіївні, 1960 року народження, мешканці м. 

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

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

1.33 Гр. Юновій Марині Миколаївні, 1960 року народження, мешканці м. 

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

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

1.34 Гр. Янчій Наталії Іванівні, 1952 року народження, мешканці м. Ужгород, 

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

лікування і придбання ліків у сумі 2000,00 грн. 



2. Департаменту 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


