
   
УКРАЇНА 

 
 

      КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП 
 

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

          
від  26 червня 2012 року                                               №  1817 

 
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 05 червня 2012 року № 1690 «Про 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради», враховуючи 
рішення комісії по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам міста 
Кіровограда (протокол № 6 від 19 червня 2012 року), Кіровоградська міська 
рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати матеріальну допомогу 13 особам, що є важкохворими і 

потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                          
на суму 38900,00 грн. (тридцять вісім тисяч дев’ятсот 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 (згідно з розподілом функціональних  повноважень). 

 
 
 

Міський голова                                                                                       О.Саінсус 
 

 
 
Вовк    24  55  65 
 



 

       Додаток  
до рішення  Кіровоградської  
міської ради 

                         26 червня  2012 року    
№  1817 
 

 
СПИСОК 

громадян міста, яким надається 
одноразова матеріальна допомога 

 
  

 7100,00 грн. (сім тисяч сто гривень) – Ассефі Тетяні Анатоліївні,                   
1972 року народження, просп. Університетський, 4, кв. 28, на придбання 
медикаментів для лікування  (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 31 травня 2012 року № 248/6-дз); 
 
 2050,00 грн. (дві тисячі п’ятдесят гривень) – Басистій Раї Михайлівні, 
1950 року народження, вул. Зінченка, 40, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 06 червня 2012 року № 257/6-дз); 
 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Горбенко Людмилі Антонівні, 
1937 року народження, вул. 50 років Жовтня, 25, кв. 23, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка  Горбенка Владислава Петровича 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Рибкіна В.М. від 
05 травня 2012 року № 254/6-дз); 
 
 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Дворовенко Ларисі 
Федорівні, 1965 року народження, вул. Комарова, 42/24, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 31 травня 2012 року № 250/6-дз); 
 
 4800,00 грн. (чотири тисячі вісімсот гривень) – Дзюніч Ларисі 
Василівні, 1964 року народження, вул. Генерала Жадова, 28, корп. 2, кв. 133, 
на придбання медикаментів для лікування чоловіка Дзюніча Леоніда 
Михайловича (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 05 червня 2012 року № 256/6-дз); 
 
 3400,00 грн. (три тисячі чотириста гривень) – Дудніку Анатолію 
Миколайовичу, 1957 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 28, корп. 2, 
кв. 15, на придбання медикаментів для лікування сина Дудніка Олега 
Анатолійовича (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 05 червня 2012 року № 255/6-дз); 



2 
 1600,00 грн. (одна тисяча шістсот гривень) – Звенигоровській Людмилі 
Георгіївні, 1951 року народження, вул. Поповича, 8, кв. 5, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Звенигоровського Валерія Івановича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 
18 червня 2012 року № 262/6-дз); 
 
 6950,00 грн. (шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень) – Костенку 
Миколі Михайловичу, 1957 року народження, вул. Родникова, 77, кв. 86, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 01 червня 2012 року № 253/6-дз); 
 
 1650,00 грн. (одна тисяча шістсот п’ятдесят гривень) – Красновському 
Андрію Анатолійовичу, 1970 року народження, вул. Володарського, 50, кв. 2, 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 18 червня 2012 року № 260/6-дз); 
 
 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень) – Кудрик Ларисі Мирославівні, 
1964 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 28, корп. 2, кв. 97,                            
на стаціонарне лікування в умовах неврологічного відділення комунального 
закладу «Центральна міська лікарня» (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 18 червня 2012 року № 263/6-дз); 
 
 1450,00 грн. (одна тисяча чотириста п’ятдесят гривень) – Ляховській 
Ніні Олександрівні, 1984 року народження, вул. Мініна, 8, на оперативне 
лікування сина Астрейка Захара (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Краснової Л.С. від 15 червня 2012 року                        
№ 259/6-дз);  
 
 1700,00 грн. (одна тисяча сімсот гривень) – Матюшенко Олені 
Валеріївні, 1982 року народження, вул. Олени Журливої, 29, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 31 травня 2012 року № 249/6-дз); 
 
 1700,00 грн. (одна тисяча сімсот гривень) – Мусаєлян Оксані Тарасівні, 
1983 року народження, вул. Кропивницького, 80, кв. 76, на придбання 
медикаментів для лікування батька Шевченка Тараса Григоровича 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Тетерева Є.Д. від 
01 травня 2012 року № 252/6-дз). 
 
Загальна сума 38900,00 грн. (тридцять вісім тисяч дев’ятсот гривень). 
 
 
Начальник відділу  соціальної  
підтримки населення міської ради                                                      Ю.Вовк 


