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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХІI сесія    VII   скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  18 січня 2019 року                       м. Ужгород                            № 1384          

 

Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста 

 

 

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

Україні”, згідно п. 3 рішення ХХVIII сесії міської ради VIІ скликання 11 жовтня 

2018р. № 1256 «Про Програму додаткових гарантій соціального захисту 

громадян на 2019 рік» розглянувши звернення мешканців м. Ужгорода, 

Бондаренко А.В. 17.01.2019 р. № 741479, Леврінц О.Б. 17.01.2019 р. № 741481, 

Маркович Й.Й. 05.11.2018 р. № М-2660у, Мацко З.І. 03.12.2018 р. № 689637, 

Рогулич М.М. 29.11.2018 р. № Р-00731/35.05-01-08, Сайкевич Г.М. 18.01.2019р. 

№ С-148/04-06, депутата міської ради Станко Ю. 16.01.2019 р.  № 01-11/2827, 

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  

1.1 Гр. Маркович Йолані Йосипівні, 1955 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 2 група загального захворювання, 

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

сумі 2000 грн.; 

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

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

лікування дитини у сумі 2000 грн.; 

1.3 Гр. Рогулич Марії Михайлівні, 1964 року народження, мешканці м. 

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

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

1.4  Гр. Волощуку Андрію Михайловичу, 1961 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, пр.***, особа з інвалідністю 2 групи загального захворювання, 

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

придбання ліків у сумі 5000,00 грн.; 



1.5 Гр. Леврінц Олександрі Берталанівні, 1965 року нродження,  мешканці м. 

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

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

соціально-побутових питань у сумі 6000,00 грн.; 

1.6 Гр. Бондаренко Андрій Валерійович, 1985 року народження, мешканцю 

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

податків***), на вирішення соціально-побутових питань у сумі 6000,00 грн.; 

1.7 Гр. Сайкевич Галині Миронівні, 1977 року народження, мешканці м. 

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

*** ), на ремонт покрівлі у сумі 20000,00 грн. 

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

фінансування вказаного видатку в межах коштів, передбачених бюджетом міста 

на 2019 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 

 
 

 

 


