
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП 
 

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 7 грудня 2011 року                              №  1029 
 
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 рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 852 „Про  
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради” враховуючи 
рішення комісії по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам міста 
Кіровограда (протокол № 8 від 3 листопада 2011 року), Кіровоградська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати матеріальну допомогу 15 особам, що є важкохворими і 

потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком на суму    
39325,00 грн. (тридцять дев’ять тисяч триста двадцять п’ять 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 з питань діяльності виконавчих 
органів ради Андреєву Л.М. 

 
 
 

Міський голова                                                                                       О.Саінсус 
 
 
 
 

 
 
Вовк 
24-55-65 

 



Додаток  
до рішення Кіровоградської  
міської ради 

                          від 7 грудня 2011 року 
             № 1029 

 
СПИСОК 

громадян міста, яким надається 
одноразова матеріальна допомога 

 
 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Гриньківу Михайлу 
Костянтиновичу (вул. Звенигородська, 3), 1930 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування (запит депутата міської ради        
Мєдвєдя В.В. від 15.09.11 № 66/6-дз); 

 
6900,00 грн. (шість тисяч дев’ятсот гривень) – Добробатько Вірі 

Захарівні (вул. Гагаріна), 3-а, кв. 56), 1931 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 10.10.11 № 88/6-дз); 

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Драній Марії Василівні               

(вул. Ковпака, 7), 1947 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит Мєдвєдя В.В. від 29.09.11 № 81/6-дз); 

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Ісупову Руслану Вікторовичу  

(вул. Металургів, 30, кв. 61), 1978 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит Дзядуха В.О.                      
від 29.09.11 № 82/6-дз); 

 
3027,00 грн. (три тисячі двадцять сім гривень) – Зарудньому Миколі 

Адамовичу (просп. Перемоги, 12, к. 3, кв. 102), 1965 року народження, на 
придбання медикаментів для оперативного лікування (депутатський запит 
Розгачова Р.О. від 25.10.11 № 92/6-дз); 

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Камишеватій Валентині Іванівні 

(вул. Олександра Матросова, 39), 1946 року народження, на придбання 
медикаментів на лікування (депутатський запит Ярошенка В.І.                        
від 04.10.11 № 84/6-дз); 

 
1827,00 грн. (одна тисяча вісімсот двадцять сім гривень) – Кочерженко 

Олені Вікторівні (вул. Делегатська, 36), 1972 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування сина Кочерженка Владислава Сергійовича,             
1993 року народження (колективний запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 06.10.11 № 85/6-дз); 

 
 



2 
2000,00 грн. (дві тисячі гривень) – Кочубей Меланії Іванівнї                       

(вул. Красіна, 49), 1951 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит Калкіної Л.І. від 20.10.11 № 89/6-дз); 

 
10000,00 грн. (десять тисяч гривень) – Пугачову Олександру 

Семеновичу (вул. Кірова, 21, кв. 18), 1946 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 06.10.11 № 86/6-дз); 

 
1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Петровій Олі Валентинівні 

(вул. Преображенська, 96, кв. 5), 1976 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування сина Діденка Олександра Олеговича, 1998 року 
народження (депутатський запит Полонського І.О.); 

 
1850,00 грн. (одна тисяча вісімсот п’ятдесят гривень) – Скрипніченко 

Марині Валеріївні (вул. Очаківська, 21), 1969 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 25.10.11 № 91/6-дз); 

 
4821,00 грн. (чотири тисячі вісімсот двадцять одна гривня) – 

Суровцевій-Бадовій Ірині Юріївні (вул. Героїв Сталінграда, 15, кв. 79),              
1965 року народження, на придбання медикаментів для лікування 
(колективний запит депутатів Кіровоградської міської ради від 94/6-дз); 

 
1700,00 грн. (одна тисяча сімсот гривень) – Федоровій Наталії 

Анатоліївні (вул. Волкова, 26, к. 2, кв. 27), 1967 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 07.10.11 №  87/6-дз); 

 
900,00 грн. (дев’ятсот гривень) – Швидкій Тетяні Ярославівні                  

(вул. Гоголя, 109, кв. 30), 1956 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний запит депутатів Кіровоградської міської ради            
від 25.10.11 № 93/6-дз);  

 
800,00 грн. (вісімсот гривень) – Ярюхіній Марії Яківні (вул. 50 років 

Жовтня, 22-а, кв. 24), 1925 року народження, на придбання медикаментів для  
оперативного лікування (депутатський запит Кривий В.Г.                                      
від 29.09.11 № 80/6-дз). 

 
Загальна сума складає 39325 грн. (тридцять дев’ять тисяч триста 

двадцять п’ять гривень). 
 
 
 
Начальник відділу  соціальної  
підтримки населення                                                                     Ю.Вовк 


