
 
 
 
         
  УКРАЇНА 

 
 

      КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП 
 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
 
від 20 грудня 2011 року                                    №  1119 

 
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 7  грудня  2011  року  № 1012  „Про  
депутатські запити   депутатів   Кіровоградської   міської ради”, враховуючи 
рішення комісії по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам                
міста Кіровограда  (протокол №  9 від 16 грудня  2011 року), Кіровоградська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1.  Надати   матеріальну   допомогу  20  особам,   що  є  важкохворими і 

потребують значних коштів  для  лікування,    згідно  з додатком  на   суму    
60943,00 грн. (шістдесят тисяч дев’ятсот сорок три  гривні). 

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  20 грудня  2011  року 
            № 1119 

 
СПИСОК 

громадян міста, яким надається 
одноразова матеріальна допомога 

 
20174,00 грн. (двадцять тисяч сто сімдесят чотири гривні) – Андрєєвій 

Тетяні Валеріївні  (вул. Родникова, 77, к. 2, кв. 59), 1983 року народження, на 
придбання медикаментів для оперативного  лікування чоловіка  Андрєєва 
Артема Станіславовича, 1983 року народження (колективний запит  
депутатів Кіровоградської міської ради від 23.11. 11 № 105/6-дз); 

 
1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Барабус Ніні Яківні                       

(вул. Леніна, 105, кв. 2), 1944 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит Фомуляєва А.М.  від 23.11.11 № 106/6-дз); 

 
800,00 грн. (вісімсот гривень) – Власенко Златі Юріївні (вул. Пугачова, 

буд. 17, кв. 2), 1978 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит Виноградової Л.Г. від 06.12.11 № 122/6-дз); 

 
1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Глущенко Оксані 

Олексіївні  (вул. Комарова, 58,  кв. 54),  1971  року народження, на придбання 
медикаментів для лікування доньки  Глущенко  Анастасії Андріївни,                 
1991 року народження (депутатський запит Левченка О.М. від 29.09.11                  
№ 115/6-дз); 

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Граб Світлані Борисівні                        

(вул. Повітрянофлотська, 67, к. 2,  кв. 57), 1964 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування чоловіка Граба Віктора Івановича, 
1960 року народження  (депутатський  запит Прокоф’єва О.Б. від 01.12.11                
№ 111/6-дз); 

 
1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Завітренко Тамарі 

Леонідівні (вул. В’ячеслава Чорновола, 1-в,  кв. 495),  1954  року народження, 
на придбання медикаментів для лікування (депутатський запит Калапи С.Г.  
від 02.12.11 № 113/6-дз);  

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Коваленко Катерині Іванівні             

(вул. Червонозорівська, 23-б, кв.  17),  1942 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит Юрченка І.А. від 16.11.11 
№ 101/6-дз); 
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1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот  гривень) – Коверченко Валентині 

Миколаївні  (вул. Волкова, 28, к. 3, кв. 117),  1943 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит                  
Рибкіна В.М.  від  31.10.11 №  97/6-дз); 

 
8127,00 грн. (вісім тисяч сто двадцять сім гривень) – Криворучко Інні 

Іванівні (вул. Івана Франка, 31), 1987 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний  запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 05.12.11  № 117/6-дз); 

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень)  –  Лушній Людмилі Іванівні            

(вул. Карабінерна, 92),  1977 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування  сина Лушного Богдана Олександровича, 2007 року 
народження (депутатський запит Саєнко І.А. від 31.10.11 № 98/6-дз); 

 
2000,00 грн. (дві тисячі гривень) – Мартиновій Вірі Борисівні                       

(пров. Ковалівський, 13, кв. 112), 1938 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит Захарченко Л.Б.                             
від 29.11.11 № 109/6-дз); 

 
2954,00 грн. (дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят чотири гривні) – Надірадзе 

Раїсі Григорівні (вул. Яновського, 157-а, кв. 59), 1941 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний  запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 05.12.11  № 120/6-дз); 

 
4057,00 грн. (чотири тисячі п’ятдесят сім гривень) – Поліщуку Юрію 

Анатолійовичу (вул. Героїв Сталінграда, 17, кв. 44), 1962 року народження, 
на придбання медикаментів для оперативного лікування (колективний  запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 06.12.11  № 121/6-дз);  

 
2527,00 грн. (дві тисячі п’ятсот двадцять сім гривень) – Романченко 

Валентині Петрівні  (вул. Металургів, 26, кв. 12), 1946 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування чоловіка Кухарєва  Анатолія 
Івановича, 1943 року народження (депутатський запит Тарасенка О.І.                  
від 17.11.11 № 102/6-дз); 

 
600,00 грн. (шістсот гривень) – Рудьєвій Тамарі Павлівні                              

(вул. Гоголя, 91, кв. 1), 1938  року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит Костенко О.В. від 16.11.11 № 101/6-дз); 

 
5877,00 грн. (п’ять тисяч вісімсот сімдесят сім гривень) – Степановій 

Раїсі Олексіївні (вул. Мендєлєєва, 2, кв. 1), 1938 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний  запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 05.12.11  № 119/6-дз); 
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800,00 грн. (вісімсот гривень) – Стужуку Ігорю Миколайовичу               
(вул. Шатила, 5, к. 1, кв. 110), 1985 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування матері Стужук Галини Іванівни, 1952 року 
народження (депутатський запит Тітова Ю.О.  від 23.11.11 № 107/6-дз); 

 
1027,00 грн. (одна тисяча двадцять сім гривень) – Усенко Надії 

Андріївні (вул. Інтернаціональна, 64-а), 1938  року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит Саєнко І.А. від 17.11.11             
№ 103/6-дз); 

 
2000,00 грн. (дві тисячі гривень) – Хомутенку Володимиру 

Васильовичу  (вул. Комарова,  9, кв. 57), 1943 року народження, на 
придбання медикаментів для оперативного лікування (колективний запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 29.11.11 № 108/6-дз); 

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Цань Світлані Олексіївні                        

(вул. Генерала Жадова, 7, кв. 105), 1967 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування сина Ковальчука Олексія Анатолійовича,                
1986 року народження  (депутатський запит Прокоф’єва О.Б. від 01.12.11                
№  112/6-дз). 

 
 
Загальна  сума   складає  60943,00 грн.  (шістдесят тисяч дев’ятсот 

сорок три   гривні). 
 
 
 
Начальник відділу  соціальної  
підтримки населення                                                                               Ю.Вовк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


