
 

 

 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево        № ____ 
 

 

Про надання матеріальної допомоги  
 

 

 Відповідно до Закону України Про затвердження Указу Президента 

України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022  № 2102-IX(зі 

змінами), Закону України про затвердження Указу Президента України "Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 22.05.2022 р. №2263-IX, з 

метою соціальної підтримки жителів Мукачівської міської територіальної 

громади та внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб з областей, 

визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 №204-р 

(з відповідними змінами та доповненнями), відповідно до рішення виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради № 95 від 23.03.2022 року «Про зміну назви 

Програми додаткового соціально-медичного захисту жителів Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки та затвердження її у новій 

редакції» (зі змінами та доповненнями) та протоколу засідання комісії з питань 

виконання Програми додаткового соціально-медичного захисту на 2022-2024 

роки № 18 від 14 червня 2022 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 жителям Мукачівської 

міської територіальної громади в розмірі  400 000,00 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  400 000,00 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 Наталію 

Зотову.  

 

 

Міський голова                     Андрій БАЛОГА 



 

 Додаток  

до рiшення виконавчого комiтету 

Мукачiвської мiської ради 

 __________________№____ 

 

Список жителів Мукачівської міської територіальної громади яким 

надається грошова допомога 

№ 
ПІБ 

Адреса 

прожива

ння 

Назва банку, № р\р , 

інд. код, поштове 

відділення 

Сума допомоги, грн. 

1 Балог Карел 

Іжакович 

Митрополита 

Володимира 44/3                               
Ощадбанк 
Подат. код  
1909917433 

 

Надати 100 000.00 грн. 

2 Жук Олена 

Олексіївна 

Ярослава Мудрого  

21/10                                 

Приватбанк 
Подат. код  
3171009803 

Надати 100 000.00 грн. 

3 Лазука Іванна 

Іванівна 

Берегівська 68 а/6     Приватбанк 
Подат. код  
2611901107 

Надати 100 000.00 грн. 

4 Решетар Олена 

Василівна 

Окружна 34/108                                                           Приватбанк 
Подат. код  
3521901985 

Надати 100 000.00 грн. 

Всього матеріальної допомоги на суму :          400 000.00 грн. 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради                                                       Олександр ЛЕНДЄЛ 

 

 

 

 

 


