
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVII   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
19 грудня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1571_                   
 
Про зміни  до Програми  
додаткових гарантій  
соціального захисту  
громадян у 2015 році 
 
 

Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1.Внести  зміни  до рішення ХХVI сесії міської ради VІ скликання 07 
листопада 2014 року №1485 «Про Програму  додаткових  гарантій  
соціального захисту  громадян у 2015 році», а саме: 
 
1.1. Пункт 4 додатку 1 викласти в наступній редакції : 
 
«4.Надання одноразової грошової допомоги не працюючим особам ( в тому 
числі інвалідам та одиноким громадян похилого віку), особам які брали 
участь в антитерористичній операції на сході України з числа мешканців  м. 
Ужгорода, матерям, які народили дітей 1 січня, іншим особам за окремими 
рішеннями сесій міської ради, розпоряджень міського голови  та організація 
святкових (централізованих) заходів для учасників знаменних подій і 
пам’ятних дат за участю керівництва міської ради, поштові витрати, 
закупівля продуктових наборів для малозабезпечених, інвалідів та одиноких 
громадян похилого віку.»  
1.2. Додаток 2 до рішення викласти  в новій редакції, а саме: 
  
№ 
з/п 

Зміст Сума (тис. грн.) 

1. 
Щомісячна доплата за користування телефоном в 
розмірі 50 % суми абонентної плати інвалідам І і 
ІІ групи по зору та інвалідам без двох ніг. 

 
14,0 

2. Придбання санаторно-курортних путівок. 35,0 



3. Передплата газети «Ужгород».   30,0 

4. 

Надання одноразової грошової допомоги не 
працюючим особам ( в тому числі інвалідам та 
одиноким громадян похилого віку), особам які 
брали участь в антитерористичній операції на 
сході України з числа мешканців  м. Ужгорода, 
матерям, які народили дітей 1 січня, іншим 
особам за окремими рішеннями сесій міської 
ради, розпоряджень міського голови  та 
організація святкових (централізованих) заходів 
для учасників знаменних подій і пам’ятних дат за 
участю керівництва міської ради, поштові 
витрати, закупівля продуктових наборів для 
малозабезпечених, інвалідів та одиноких 
громадян похилого віку. 

316,0 

5. 
Виділення коштів для організації ритуальних 
послуг у зв’язку з похованням самотніх 
(бездомних) осіб. 

45,0 

6. 
Надання грошової допомоги на поховання 
мешканців міста з числа безробітних громадян. 

60,0 

 
 
Разом: 
 

500,0 

 
 
 
 
 
Міський голова                                                                              В.Погорелов. 


