
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Балог 

І.І. 04.01.2019 р. № 730877, Білоброва В.І. 04.01 2019 р. № 730878, Бігун В.Ю. 

16.01.2019 р. № Б-110у, Бокій І.М. 17.01.2019 р. № 741569, Георгієв М.І. 

04.01.2019 р. № 730828, Гопчак М.М. 23.01.2019 р. № Г-196у, Капуш Л.К. 

09.01.2019 р. № 740942, Ключкович К.І. 04.01.2019 р. № 730820, Ковальчук 

М.М. 29.01.2019 р. № 752111, Коренівська Н.М. 24.01.2019 р. № 741984, 

Магула М.Ю. 31.01.2019 р. № 752276, Марканич Г.С. 23.01.2019 р. № 741868, 

Мартин Ю.В. 04.01.2019 р. № 730819, Матвієнко С.М. 30.01.2019 р. № 752198, 

Пайда В.О. 17.01.2019 р. № П-131у, Попадинець Ю.Ю. 08.01.2019 р. № 730926, 

Попадич Т.М. 31.01.2019 р. № 752277, Постолакі К.М. 04.01.2019 р. № 730823, 

Реготун Н.Ю. 09.01.2019 р. № 740963, Решко Л.Л. 31.01.2019 р. № 752264, 

Романова О.О. 31.01.2019 р. № 752223, Синиця А.М. 31.01.2019 р. № 752206, 

Чірібан Ю.Ю. 18.01.2019 р. № 741612, Чорноус К.В. 24.01.2019 р. № 741981, 

Шафар О.І. 29.01.2019 р. № 752125, Шкриба Д.Д. 31.01.2019 р. № 752278, 

Яковлєв М.О. 31.01.2019 р. № 752273, депутатів міської ради Афанасьєвої О. 

23.01.2019 р.  № 01-11/2850, Богуславського Р. 23.01.2019 р. № 01-11/2854, 

громадських організацій Ужгородського міського осередку Закарпатської 

обласної спілки ветеранів війни і Ужгородського міського товариства учасників 

афганської війни 

 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

  1.Виділити кошти для надання матеріальної допомоги наступним 

громадянам:  



 

1.14  Гр. Балог Інні Іванівні, 1982 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, вдова учасника АТО, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків***), потребує допомогу, в зв’язку з важким матеріальним становищем 

у сумі 2000,00 грн.; 

1.15 Гр. Білобровій Валентині Іванівні, 1985 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, вдова учасника АТО, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків***), потребує допомогу, в зв’язку з важким матеріальним 

становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.16 Гр. Бігун Варварі Юріївні, 1945 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків***), в зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.17 Гр. Бокій Івану Миколайовичу, 1940 року народження, мешканцю 

Рівненської обл., Заріцненського району, смт. ***, фактично проживає в м. 

Ужгород, пр.***, особа з інвалідністю 1А групи загального захворювання, 

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

сумі 2000,00 грн., як виняток; 

1.18 Гр. Георгієв Марині Іванівні, 1981 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, вдова учасника АТО, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків***), потребує допомогу, в зв’язку з важким матеріальним 

становищем у сумі 2000,00 грн.;  

1.19 Гр. Гопчак Михайлу Михайловичу, 1946 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.20 Гр. Капуш Людмилі Князівні, 1969 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, мати загиблого учасника АТО, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків***), потребує допомогу, в зв’язку з важким 

матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.21 Гр. Ключкович Катерині Іванівні, 1964 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, мати загиблого учасника АТО, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків***), потребує допомогу, в зв’язку з важким 

матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.22 Гр. Ковальчук Марії Миколаївні, 1953 року народження, мешканці м. 

Ужгород, пр.***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків***), в зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 

2000,00 грн.; 

1.23 Гр. Коренівській Наталії Миколаївні, 1981 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, вдова учасника АТО, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків***), потребує допомогу, в зв’язку з важким матеріальним 

становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.24 Гр. Магулі Максиму Юрійовичу, 1996 року народження, мешканцю м. 

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

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

грн.; 

1.25 Гр. Марканич Галині Степанівні, 1962 року народження, мешканці м. 

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

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



1.26 Гр. Мартин Юлії Василівні, 1994 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, вдова учасника АТО, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків***), потребує допомогу, в зв’язку з важким матеріальним становищем 

у сумі 2000,00 грн.; 

1.27  Гр. Матвієнко Станіславу Миколайовичу, 1955 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 3 групи війни, 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.28 Гр. Міхалко Надії Іванівні, 1955 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки платника 

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

1.29 Гр. Пайді Василині Олексіївні, 1944 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ), в зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 

2000,00 грн.; 

1.30 Гр. Повханич Олені Михайлівні, 1932 року народження, мешканці м. 

Ужгород, пров.***, особа з інвалідністю 1А групи загального захворювання, 

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.31 Гр. Повханич Олені Михайлівні, 1970 року народження, мешканці м. 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.32 Гр. Повханич Анатолію Павловичу, 1963 року народження, мешканцю м. 

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

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

сумі 2000,00 грн.;  

1.33 Гр. Попадинець Юрію Юрійовичу, 1970 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, батько загиблого учасника АТО, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків***), потребує допомогу, в зв’язку з важким 

матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.34 Гр. Попадичу Тимуру Мирославовичу, 1991 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 3 групи з дитинства, (реєстраційний 

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

грн.; 

1.35 Гр. Постолакі Калині Миколаївні, 1939 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, мати загиблого учасника АТО, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків***), потребує допомогу, в зв’язку з важким 

матеріальним становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.36 Гр. Реготун Надії Юріївні, 1978 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул.***, вдова учасника АТО, (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків***), потребує допомогу, в зв’язку з важким матеріальним становищем 

у сумі 2000,00 грн.; 

1.37 Гр. Решко Людвигу Людвиговичу, 1953 року народження, мешканцю м. 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 



1.38 Гр. Романовій Олені Олександрівні, 1963 року народження, мешканці м. 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.39 Гр. Синиці Агнесі Михайлівні, 1992 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 3 групи з дитинства, (реєстраційний 

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

грн.; 

1.40 Гр. Чірібану Юрію Юрійовичу, 1949 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків***), в зв’язку з важким матеріальним становищем у сумі 

2000,00 грн.; 

1.41 Гр. Чорноус Катерині Володимирівні, 1991 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул.***, вдова учасника АТО, (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків***), потребує допомогу, в зв’язку з важким матеріальним 

становищем у сумі 2000,00 грн.; 

1.42 Гр. Шафар Ользі Іванівні, 1962 року народження, мешканці м. Ужгород. 

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

лікування у сумі 2000,00 грн.; 

1.43 Гр. Шкрибі Дмитру Дмитровичу, 1953 року народження, мешканцю м. 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.44 Гр. Юрійчук Наталії Сергіївні, 1953 року народження, мешканці м. 

Ужгород, пр.***, пенсіонер за віком, (реєстраційний номер облікової картки 

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

1.45 Гр. Яковлєву Миколі Олександровичу, 1952 року народження, мешканцю 

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

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

сумі 2000,00 грн.; 

1.46 Гр. Дідику Василю Станіславовичу, 1968 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 3 групи війни, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків***), в зв’язку з важким матеріальним 

становищем у сумі 5000,00 грн.; 

1.47 Гр. Змійовському Михайлу Михайловичу, 1966 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 2 групи війни, 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків***), в зв’язку з 

важким матеріальним становищем у сумі 5000,00 грн.; 

1.48 Гр. Качур Юрію Йосиповичу,  1965 року народження, мешканцю м. 

Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 3 групи війни, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків***), в зв’язку з важким матеріальним 

становищем у сумі 5000,00 грн.; 

1.49 Гр. Кафарову Расіму Беюк-Ага огли,  1961 року народження, мешканцю 

м. Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 3 групи війни, (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ***2), в зв’язку з важким матеріальним 

становищем у сумі 5000,00 грн.; 



1.50 Гр. Микула Еріку Івановичу, 1962 року народження, мешканцю м. 

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

облікової картки платника податків***), в зв’язку з важким матеріальним 

становищем у сумі 5000,00 грн.; 

1.51 Гр. Пішкар Петру Юрійовичу, 1964 року народження, мешканцю м. 

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

облікової картки платника податків***), в зв’язку з важким матеріальним 

становищем у сумі 5000,00 грн.; 

1.52 Гр. Пушишину Івану Сергійовичу, 1959 року народження, мешканцю м. 

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

облікової картки платника податків***), в зв’язку з важким матеріальним 

становищем у сумі 5000,00 грн.; 

1.53 Гр. Самошкіну Володимиру Васильовичу, 1969 року народження, 

мешканцю м. Ужгород, вул.***, особа з інвалідністю 2 групи війни, 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків***), в зв’язку з 

важким матеріальним становищем у сумі 5000,00 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 

 
 

 

 

 

 


