
У К Р А Ї Н А 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

05.10.2021  Мукачево      № 398 

Про надання матеріальної допомоги 

З метою підтримки жителів Мукачівської міської  територіальної громади, 
відповідно до рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7 
скликання № 1651 від 05.12.2019 року «Про затвердження Програми 
додаткового соціально-медичного захисту жителів Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» (зі змінами), враховуючи 
рішення 5 сесії Мукачівської міської ради 8 скликання № 243 від 02.03.2021 
року «Про внесення змін до деяких рішень Мукачівської міської ради», рішення 
5 сесії Мукачівської міської ради 8 скликання № 209 від 02.03.2021 року «Про 
зміну назви управління праці та соціального захисту населення Мукачівської 
міської ради та затвердження Положення про управління соціального захисту 
населення Мукачівської міської ради», рішення 9 сесії Мукачівської міської 
ради 8 скликання № 335 від 27.05.2021 року «Про затвердження Положення про 
управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради (нова 
редакція)» та протокол засідання комісії з питань виконання Програми 
додаткового соціально-медичного захисту жителів Мукачівської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки № 29 від 04.10.2021 р., керуючись 
ч.1 ст. 52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

1. Затвердити та надати матеріальну допомогу жителю Мукачівської
міської територіальної громади в розмірі 180 000,00 грн., згідно з додатком до 
цього рішення. 

2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради виділити
Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської ради кошти 
передбачені Програмою в сумі 180 000,00 грн., в межах затверджених 
асигнувань в місцевому бюджеті на відповідні роки. 

3. Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської ради
провести виплату коштів за призначенням. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальницю
Управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради Н.Зотову. 

Міський голова   А. БАЛОГА 



Додаток 
до рiшення виконавчого комiтету 
Мукачiвської мiської ради 

05.10.2021 № 398 

Список жителів Мукачівської  міської територіальної громади, яким 
надається матеріальна допомога 

№ 
ПІБ 

Адреса 
проживання 

Назва банку, № р\р , інд. код, 
поштове відділення 

Сума допомоги, 
грн. 

1 Іванісов Сергій 
Геннадійович ********* ********* Надати 22 500 грн  

2 Білак Владислав 
Омельянович ********* ********* Надати 22 500 грн 

3 Біро Олена 
Василівна ********* ********* Надати 22 500 грн 

4 Дворниченко 
Сергій Вікторович ********* ********* Надати 22 500 грн 

5 Патлах Ігор 
Миколайович ********* ********* Надати 22 500 грн 

6 Пйоса Сергій 
Петрович ********* ********* Надати 22 500 грн 

7 Юрлова Олена 
Вадимівна ********* ********* Надати 22 500 грн 

8 Яковлєва Наталія 
Миколаївна ********* ********* Надати 22 500 грн 

            Всього матеріальної допомоги на суму :       180 000.00 грн. 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради                                                                   О.ЛЕНДЄЛ 

 


