
 
УКРАЇНА 

 
 

      КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП 
 

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

           
від 29 квітня  2013 року                                                  №  2340 
 
 
Про надання одноразової грошової  
допомоги  громадянам міста Кіровограда 

 

  
Відповідно до пункту 13 статті 26, пунктів 7, 8 статті 49 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад», на виконання рішень 
Кіровоградської міської ради  від 06 березня  2013 року № 2246,                               
від  28 березня 2013 року  № 2303, та від 25 квітня 2013 року № 2324                    
«Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради», 
враховуючи рішення комісії по наданню допомоги малозабезпеченим 
громадянам міста Кіровограда (протоколи від 26 березня 2013 року № 2,                
від 19 квітня  2013 року № 3), Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати матеріальну допомогу 62 особам, що є важкохворими і 

потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                               
на суму 258250,00 грн. (двісті п’ятдесят вісім тисяч двісті п’ятдесят гривень).  

2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
(Господарикова О.П.) виплатити допомогу за рахунок коштів, передбачених 
у міському бюджеті для надання грошової допомоги малозабезпеченим 
громадянам міста. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 
населення та заступника міського голови згідно з розподілом 
функціональних  повноважень. 

 
 

Міський голова                                                                                       О. Саінсус 
 

 
 
Тінькова    24  55  65 



       Додаток  
до рішення  Кіровоградської  
міської ради 

                         29 квітня    2013 року    
№  2340 
 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається 
одноразова матеріальна допомога 

  
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Базаці Галині Іванівні,                    

1951 року народження, пров. Новоселівський, 2-а, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Мєдвєдя В. В. від 21 лютого  2013 року   № 380/6-дз); 

 
1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Бадовій Людмилі 

Миколаївні, 1942 року народження, вул. Яновського, 157-а, кв. 78, на 
придбання медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської 
міської ради Мосіна О. В. від 21 лютого  2013 року   № 379/6-дз); 

 
2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень) – Баліцькій Марії Василівні,                    

1958 року народження, вул. Жовтневої революції, 66-а, кв. 47, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Дзюби Н. Є. від 22 березня  2013 року   № 419/6-дз); 

 
3500,00 грн. (три тисячі п’ятсот гривень) – Бересту Анатолію 

Володимировичу, 1946 року народження, вул. Богдана Хмельницького, 37-а, 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради  від 18 квітня  2013 року  № 440/6-дз); 

 
2000,00 грн. (дві тисячі гривень) – Бібіковій Лідії Данилівні, 1957 року 

народження, пров. Жовтневий, 18, на придбання медикаментів для лікування 
(запит депутата Кіровоградської міської ради Хоха Д. В. від  01 березня                
2013 року   № 397/6-дз); 

 
1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Воробйову Михайлу 

Івановичу, 1950 року народження, вул. Пушкіна, 64, кв. 4, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Мосіна О. В. від 27 лютого 2013 року  № 389/6-дз); 
 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Вороні Світлані Євгеніївні,                    
1977 року народження, пров. Ковалівський, 1-а, кв. 9, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Голофаєва І. В. від 19 лютого  2013 року   № 378/6-дз); 
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23100,00 грн. (двадцять три тисячі сто гривень) – Вульчін Надії 
Єгорівні, 1947 року народження, вул. Повітрянофлотська, 67, корп. 3, кв. 90, 
на придбання медикаментів для лікування  онуки Криворучко А. В. 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради    
від 22 березня 2013 року  № 385/6-дз); 

 
5300,00 грн. (п’ять тисяч триста гривень) – Гниді Дмитру Івановичу,   

1942 року народження, пров. Лелеківський 2-й, 5, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 06 березня 2013 року № 405/6-дз); 
 

3100,00 грн. (три тисячі сто гривень) – Годунко Ользі Володимирівні, 
1962 року народження, вул. Металургів, 30, кв. 25, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 22 березня 2013 року № 420/6-дз); 
 
 6850,00 грн. (шість тисяч вісімсот п’ятдесят гривень) – Гонтаренко 
Ользі Миколаївні, 1961 року народження, вул. Андріївська, 16, кв. 49, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 26 березня 2013 року № 430/6-дз); 

 
7600,00 грн. (сім тисяч шістсот гривень) – Гросул Оксані Сергіївні,                    

1982 року народження, вул. Сєрова, 45, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради  від 26 березня 2013 року   № 429/6-дз); 

 
5100,00 грн. (п’ять тисяч сто гривень) – Гузарь Ользі Вікторівні,                

1971 року народження, просп. Комуністичний, 4-а, кв. 35, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 15 березня 2013 року № 412/6-дз); 
 

2400,00 грн. (дві тисячі чотириста гривень) – Гуйвану Олександру 
Васильовичу, 1943  року народження, вул. Волкова, 10, корп. 1, кв. 48,             
на придбання медикаментів для лікування сина Гуйвана Г. О. (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 19 березня 
2013 року   № 414/6-дз); 
 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Євтушенко Світлані Іванівні,                    
1970 року народження, пров. Верхньовеселий, 41, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Мєдвєдя В. В. від 21 лютого  2013 року   № 381/6-дз); 
 
 



3 
 

1200,00 грн. (одна тисяча двісті гривень) – Зубенко Надії Іванівні,                    
1950 року народження, пров. Середній, 68, на придбання медикаментів для 
лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради Полонського І. О.   
від 13 березня  2013 року   №  408/6-дз); 
 

3000,00 грн. (три тисячі гривень) – Іванюк Ірині Сергіївні,   1987  року 
народження, вул. Академіка Корольова, 13, кв. 20, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 27 лютого 2013 року   № 390/6-дз); 
 

7250,00 грн. (сім тисяч двісті п’ятдесят гривень) – Касяненку Василю 
Олексійовичу, 1956 року народження, вул. Бєлінського, 2-а, кв. 10, на 
придбання медикаментів для лікування дружини Касяненко Г. О. 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради               
від 05 березня 2013 року   № 401/6-дз); 
 

13800,00 грн. (тринадцять тисяч вісімсот гривень) – Клягіну 
Олександру Петровичу, 1954 року народження, вул. Пацаєва, 2, кв. 37, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 26 березня 2013 року № 426/6-дз); 

 
1900,00 грн. (одна тисяча дев’ятсот гривень) – Ковальову Віктору 

Миколайовичу,   1964  року народження, пров. Експериментальний, 8, кв. 3, 
на придбання медикаментів для лікування дружини Сольоної Т. О. 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                      
від 27 лютого 2013 року   № 395/6-дз); 
 

2400,00 грн. (дві тисячі чотириста гривень) – Кулік Вікторії Борисівні,  
1972 року народження, вул. Гагаріна, 6-а, кв. 8, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 19 квітня 2013 року № 444/6-дз); 
 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Курбановій–Даниленко Інні 
Володимирівні, 1990 року народження, вул. Поповича, 7-а, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради  
Голофаєва І. В. від 27 лютого  2013 року   № 386/6-дз); 
 

2000,00 грн. (дві тисячі гривень) – Курбановій Руслані Данил-Беківні, 
1976 року народження, вул. Завадівська, 12-а, на придбання медикаментів 
для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради  Мєдвєдя  В. В. 
від 18 березня  2013 року   № 413/6-дз); 
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3400,00 грн. (три тисячі чотириста гривень) – Лаврентьєвій Оксані 
Володимирівні,   1972  року народження, вул. Комарова, 19, кв. 27,   на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 20 березня 2013 року № 416/6-дз); 
 

5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень) – Ліповецькій Ганні Авраамівні,                      
1945 року народження, вул. Дворцова (Леніна), 53/59, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради  
Єфременка Л. М. від 13 березня  2013 року   № 409/6-дз); 
 

600,00 грн. (шістсот гривень) – Лисенко Галині Олексіївні,                    
1941 року народження, вул. Менделєєва, 2, на придбання медикаментів для 
лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради Радченка О. Л.                
від 25 березня  2013 року   № 424/6-дз); 

 
2000,00 грн. (дві тисячі гривень) – Любович Антоніні Яківні, 1937 року 

народження, вул. Завадівська, 40, на придбання медикаментів для лікування 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради             
від 18 квітня 2013 року № 441/6-дз); 
 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Мазуркевичу Михайлу 
Олексійовичу, 1994 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 22, корп. 2,           
кв. 58, на придбання медикаментів для лікування (запит депутата 
Кіровоградської міської ради Шаповалової В. Ф. від 18 квітня 2013 року                
№ 442/6-дз); 
 

3000,00 грн. (три тисячі гривень) – Махно Єлизаветі Іванівні, 1960 року 
народження, пров. Цегельний, 6, кв. 5, на придбання медикаментів для 
лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради  Радченка О. Л.               
від 27 лютого  2013 року   № 392/6-дз); 

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Мірошніченку Григорію 

Власовичу, 1934 року народження, вул. Дем’яна Бєдного, 24/13, на 
придбання медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської 
міської ради Дзюби Н. Є.  від 14 лютого 2013 року № 376/6-дз); 

 
1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Мішкой  Маргареті 

Іванівні, 1960 року народження, вул. Бєляєва, 29, корп. 2, кв. 47, на 
придбання медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської 
міської ради Марковського І. І. від 14 лютого 2013 року № 410/6-дз); 
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1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Нельзі Оксані Емирівні,                    
1960 року народження, вул. Жовтневої революції, 16, корп. 3, кв. 16, на 
придбання медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської 
міської ради Голофаєва І. В. від 27 лютого  2013 року   № 387/6-дз); 
 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Ольховій Ганні Микитівні,                   
1980 року народження, вул. Васнецова, 6, кв. 198, на придбання 
медикаментів для лікування доньки Ольхової Владислави (запит депутата 
Кіровоградської міської ради Шамшура О. З. від 25 березня 2013 року                      
№ 421/6-дз); 
 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень) –  Олійнику Богдану Юрійовичу, 
1961 року народження, вул. Краснодарська, 14, на придбання медикаментів 
для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради Рибкіна В. М.     
від  19 квітня  2013 року № 445/6-дз ); 

 
3100,00 грн. (три тисячі сто гривень) – Павлову Олександру 

Андрійовичу,   1958  року народження, просп. Промисловий, 25, корп. 3,               
кв. 74, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 06 березня 2013 року                        
№ 403/6-дз); 

 
6600,00 грн. (шість тисяч шістсот гривень) – Пільчик Тетяні 

Станіславівні,   1965 року народження, вул. Таврійська, 33, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 20 березня 2013 року  № 418/6-дз); 

 
3000,00 грн. (три тисячі гривень) – Піловець Тетяні Леонідівні,                    

1969 року народження, вул. 50 років  Жовтня, 24-а, кв. 52, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Захарченко Л. Б. від 12 березня  2013 року   №  407/6-дз); 
 

6950,00 грн. (шість тисяч дев’ятьсот п’ятдесят гривень) – Петьку 
Сергію Володимировичу,   1979  року народження, вул. Лінія 9-а, 49, кв. 2,   
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 20 березня 2013 року № 417/6-дз); 

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Подколзіну Володимиру 

Матвійовичу, 1953 року народження, пров. Остапа Вишні, 33, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Шаповалова В. Ф. від  18 квітня  2013 року № 443/6-дз ); 
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3000,00 грн. (три тисячі гривень) – Путнік Людмилі Олексіївні,                   
1944 року народження, вул. Воровського, 79, на придбання медикаментів для 
лікування сина Путніка А. В. (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 12 березня 2013 року № 406/6-дз); 

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Прокопчук Олені Анатоліївні, 

1974 року народження, вул. Лінія 10-а, 58, кв. 25, на придбання медикаментів 
для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради Кролевця А. В.     
від  10 квітня  2013 року  № 437/6-дз ); 
 

28400,00 грн. (двадцять вісім тисяч чотириста гривень) – Пугаченку 
Юрію Валентиновичу,  1964 року народження, вул. Полтавська, 24 корп. 1, 
кв. 81, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 16 квітня 2013 року                       
№ 438/6-дз); 
 

7800,00 грн. (сім тисяч вісімсот гривень) – Пшенному Валентину 
Олександровичу, 1985 року народження, вул. Пацаєва, 6, кв. 43, на 
придбання медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської 
міської ради Голуба Д. В. від 18 лютого 2013 року   № 377/6-дз); 
 
 3300,00 грн. (три тисячі триста гривень) – Рабченюк Ніні Федорівні, 
1947 року народження, вул. Ровенська, 5, кв. 3, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 26 березня 2013 року № 427/6-дз); 
 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Рибалці Володимиру Івановичу, 
1957 року народження, вул. Повітрянофлотська, 67, корп. 2, кв. 84, на 
придбання медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської 
міської ради Хоха Д. В. від  01 березня  2013 року № 396/6-дз); 
 

1700,00 грн. (одна тисяча сімсот гривень) – Рибалко Галині Петрівні,   
1936  року народження, вул. Козакова, 72, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 01 березня  2013 року   № 394/6-дз); 

 
2400,00 грн. (дві тисячі чотириста гривень) – Росовській Галині 

Павлівні, 1939 року народження, вул. Інтернаціональна, 70,  на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 28 березня 2013 року № 433/6-дз); 
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5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень) – Рустемовій Марині Юріївні,                     
1986 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 36, корп. 1, кв. 73, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 28 березня 2013 року № 432/6-дз); 
 

 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень) – Савкову Юрію 
Миколайовичу, 1949 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 28, корп. 2, 
кв. 80, на придбання медикаментів для лікування (запит депутата 
Кіровоградської міської ради Захарченко Л. Б. від 22 лютого 2013 року                   
№ 382/6-дз); 
 

1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Селівановій Тетяні 
Андріївні, 1956 року народження, вул. Лінія 10-а, 61, кв. 43, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Кролевця А. В. від 27 лютого 2013 року  № 391/6-дз); 
 

1000,00 грн. (одна тисяча  гривень) – Сєдову Андрію Володимировичу, 
1988 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 12, кв. 81, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Шаповалової В. Ф. від 04 березня 2013 року  № 398/6-дз); 
 

2000,00 грн. (дві тисячі гривень) – Спориш Світлані Вікторівні,                   
1975  року народження, вул. Металургів, 10, кв. 60, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 01 березня 2013 року   № 393/6-дз); 

 
4300,00 грн. (чотири тисячі триста гривень) – Суровцевій-Бадовій Ірині 

Юріївні,   1965  року народження, вул. Героїв Сталінграда, 15, кв. 79,   на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 20 березня 2013 року № 415/6-дз); 
 

4000,00 грн. (чотири тисячі гривень) – Степовому Степану Кириловичу,                    
1921 року народження, вул. Єгорова, 26, кв. 11, на придбання медикаментів 
для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради Манжул С. В.  
від 25 березня  2013 року   № 422/6-дз); 

 
6600,00 грн. (шість тисяч шістсот гривень) – Токаревій Ользі 

Олександрівні, 1983 року народження, вул. Волкова, 28, корп. 1, кв. 171,                 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 02 квітня 2013 року № 434/6-дз); 
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2000,00 грн. (дві тисячі гривень) – Тимошенко Олені Валентинівні, 
1975 року народження, вул. Космонавта Попова, 15, корп. 2, кв. 39, на 
придбання медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської 
міської ради Топчія П. С. від  04 квітня  2013 року № 435/6-дз); 
 

4400,00 грн. (чотири тисячі чотириста гривень) – Тулянцевій Раїсі 
Іванівні, 1944 року народження, вул. Леніна, (Дворцова) 120/31,                                
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 16 квітня 2013 року № 439/6-дз); 
 

3700,00 грн. (три тисячі сімсот гривень) – Ховраку Анатолію 
Васильовичу, 1958 року народження, вул. Петра Лахмана, 23-а,                               
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 06 березня 2013 року № 402/6-дз); 

 
26500,00 грн. (двадцять шість тисяч п’ятсот гривень) – Шаповал 

Наталії Василівні,   1960  року народження, вул. Філатова, 28,  на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 14 березня 2013 року   № 411/6-дз); 
 

2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень) – Чорній Тетяні Іванівні,               
1960 року народження, вул. Металургів, 9, кв. 46, на придбання медикаментів 
для лікування  чоловіка  (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Тарасенка О. І.  від  09 квітня  2013 року № 436/6-дз); 
 

1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Чущенко Наталії 
Олександрівні, 1975 року народження, пров. Олександра Матросова, 57, на 
придбання медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської 
міської ради Залещик Л. В. від 27 лютого 2013 року № 388/6-дз); 
 

1000,00 грн. (одна тисяча  гривень) –  Цибенко Ніні Кузьмівні,                    
1940 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 21, кв. 48, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Кривого В. Г. від 25 березня 2013 року  № 425/6-дз). 
 
 
Загальна сума складає 258250,00 грн. (двісті п’ятдесят вісім тисяч двісті 
п’ятдесят гривень). 
 
 
 
Начальник відділу соціальної   
підтримки населення                                                                               Ю. Вовк  


