
         
УКРАЇНА 

 
 

      КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП 
 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

           
 
від 28 лютого  2012 року                                                    № 1303 

 
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 26 січня  2012  року  № 1138 та                          
від 2 лютого 2012 року № 1178 „Про  депутатські запити   депутатів   
Кіровоградської   міської ради”, враховуючи рішення комісії по наданню 
допомоги  малозабезпеченим   громадянам  міста   Кіровограда    (протокол 
№  1 від 8 лютого  2012 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    
54100,00 грн. (п’ятдесят чотири  тисячі сто  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 і 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  28 лютого  2012 року    
№  1303 

 
 
 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається 

одноразова матеріальна допомога 
 

 13000,00 грн. (тринадцять тисяч гривень) –  Бебек Світлані  
Анатоліївні, 1962  року народження,  (вул. Генерала Родимцева, 85,  кв. 5),   
на придбання медикаментів для лікування доньки Бебек Олени Миколаївни,  
1991 року народження  (колективний запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 31.01.12 № 146/6-дз); 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень)  –  Великій Валентині Іванівні,   
1953 року народження, (пров. Ковалівський, 13, кв. 27), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Голофаєва І.В. від  31.01.12 № 148/6-дз); 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Галочкіній Раїсі Василівні,                
1946 року народження, (вул. Карабінерна, 30/79, кв. 47), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Фомуляєва А.М. від  03.01.12  №  134/6-дз); 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Галочкіній Людмилі Анатоліївні, 
1980 року  народження,    (вул. Глинки, 6, кв. 32), на придбання медикаментів 
для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                       
Гамальчука М.П. від 19.01.12  №  138/6-дз); 

9200,00 грн. (дев’ять тисяч двісті гривень)  –  Голодку Дмитру 
Георгійовичу, 1971 року народження,  (вул. Карла Маркса, 23/13,  кв. 7), на 
придбання медикаментів для лікування сина Голодка Олексія Дмитровича, 
2000 року народження (колективний запит   депутатів    Кіровоградської  
міської  ради від 19.01.12  № 140/6-дз); 

600,00 грн. (шістсот гривень) –  Котовій Лідії Іванівні, 1939 року 
народження, (вул. 50 років Жовтня, 24-а, кв. 99), на придбання медикаментів 
для лікування (колективний запит депутатів Кіровоградської  міської ради             
від 29.12.11 №  132/6-дз); 

2000,00 грн. (дві тисячі  гривень) – Литовці Ніні Іванівні, 1967 року 
народження, (вул. Гоголя, 36, кв. 7), на придбання медикаментів для 
лікування (колективний запит депутатів Кіровоградської  міської ради                    
від 13.01.12  № 136/6-дз); 
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1100,00 грн. (одна тисяча  сто гривень)  – Мілющенко Ніні Григорівні, 
1940 року народження, (пров. Миргородський, 23, кв. 15), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата   Кіровоградської   міської ради     
Воленшчак Н.А. від  22.12.11 № 128/6-дз); 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень)  –  Семейкіній Євгенії Павлівні,  
1953 року народження, (вул. Родникова, 78, кв. 40), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Кур’яна А.С. від  24.01.12 № 142/6-дз); 
 5700,00 грн. (п’ять тисяч сімсот гривень) –  Супрун Тетяні Сергіївні, 
1985 року народження,  (вул. Кременчуцька, 3, кв. 52), на ліквідацію 
наслідків пожежі  (колективний запит депутатів Кіровоградської міської ради 
від 25.01.12 № 144/6-дз); 
 8800,00 грн. (вісім тисяч вісімсот гривень) – Тимофєєвій Яні 
Миколаївні, 1979 року народження,  (вул. 50 років Жовтня, 14, кв. 87),  на 
придбання медикаментів для лікування (колективний запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 24.01.12 № 143/6-дз); 

 1000,00 грн.    (одна  тисяча гривень)  – Терзіашвілі Аллі Павлівні,     
1940 року народження, (вул. Лінія 10-а, 58, кв. 66), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Кролевця А.В. від 23.01.12   № 141/6-дз); 

1000,00 грн.  (одна тисяча  гривень)   –   Цибко Людмилі Андріївні,                        
1962 року народження, (вул. Генерала Родимцева, 98, к. 1, кв. 36), на 
придбання  медикаментів для лікування сина Цибка Андрія Петровича,               
1988 року народження (запит депутата міської ради Мєдвєдя В.В.                  
від 19.12.11 №  126/6-дз); 
 2600,00 грн. (дві тисячі шістсот гривень) – Шепелеву Івану 
Васильовичу, 1931 року народження,  (вул. Кавказька Площа, 5),  на 
придбання медикаментів для лікування (колективний запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 31.01.12 № 147/6-дз); 
 5100,00 грн. (п’ять тисяч сто гривень) – Шишкіній Тамарі Інокентіївні, 
1950 року народження, (вул. 50 років Жовтня, 22-а, кв. 6),  на придбання 
медикаментів для лікування   чоловіка   Іванова Вячеслава Савелійовича, 
1938 року народження  (колективний запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 26.01.12 № 145/6-дз). 
 
  
 
Загальна сума   складає   54100,00  грн. (п’ятдесят чотири тисячі сто гривень). 
 
 
 
Начальник відділу  соціальної  
підтримки населення міської ради                                                      Ю.Вовк 


