
   
    

           
УКРАЇНА 

 
 

      КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП 
 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

          
від  12 вересня  2012 року                                      №  1911 

 
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 26 червня 2012 року № 1796 «Про 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради», враховуючи 
рішення комісії по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам міста 
Кіровограда (протокол № 7 від 27 липня 2012 року), Кіровоградська міська 
рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати матеріальну допомогу  11 особам, що є важкохворими і 

потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                          
на суму 23500,00  грн. (двадцять три тисячі п’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 т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Дьячука С.С. 

 
 
 

Міський голова                                                                                       О.Саінсус 
 

 
 
Вовк    24  55  65 
 
 



 
       

       Додаток  
до рішення  Кіровоградської  
міської ради 

                         12 вересня   2012 року    
№  1911 
 

 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається 
одноразова матеріальна допомога 

 
  
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Бондаренко Маї Іванівні,                        

1936 року народження, пров. Сухумський, 5/12, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний  депутатський запит депутатів Кіровоградської  
міської ради від 24 липня 2012 року № 276/6-дз); 

 
4900,00 грн. (чотири тисячі дев’ятсот гривень) – Вєщєву Миколі 

Анатолійовичу, 1962 року народження, вул. Куроп’ятникова, 25, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний  депутатський запит 
депутатів Кіровоградської  міської ради від 24 липня 2012 року № 275/6-дз); 

 
5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень) – Горохову Миколі Костянтиновичу, 

1952 року народження, просп. Перемоги, 14, кв. 38, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний  депутатський запит депутатів 
Кіровоградської  міської ради від 03 липня 2012 року № 268/6-дз); 

 
1700,00 грн. (одна тисяча сімсот гривень) – Денисенко Любові Іванівні, 

1958 року народження, тупик Азовський, 3, кв. 6, на придбання медикаментів 
для лікування доньки Деркач Олени Вікторівни (колективний депутатський 
запит  депутатів Кіровоградської міської ради від 20 липня 2012 року                     
№ 273/6-дз); 

 
 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Заворотній Ользі 
Василівні, 1966 року народження,  вул. Полтавська, 75, кв. 88, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Заворотнього Олександра Івановича 
(запит депутата Кіровоградської міської ради Калкіної Л.І.                                                                          
від 26 червня 2012  року № 265/6-дз); 
  
 1000,00 грн. (одна тисяча  гривень) – Копиці Миколі Івановичу,                   
1926 року народження, вул. Сухумська, 17, на придбання медикаментів для 
лікування  (запит депутата Кіровоградської міської ради Мосіна  О.В.                         
від 18  червня  2012 року № 261/6-дз); 
 

 



 
2 

 
 800,00 грн. (вісімсот гривень) – Магру Миколі Миколайовичу,                     
1985 року народження, вул. Артема, 34, на придбання медикаментів для 
лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради Мосіна О.В.                  
від 09 липня 2012 року № 270/6-дз); 
 
 600,00 грн. (шістсот гривень) – Романько Лідії Володимирівні,                      
1954 року народження, вул. Пожарського, 5, кв. 61, на поховання сина 
Романька Івана Івановича (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Дзюби Н.Є.  від 21 червня 2012 року № 264/6-дз); 

 
 3900,00 грн. (три тисячі дев’ятсот  гривень) – Скріннікову Максиму 
Васильовичу, 1989 року народження, вул. Гоголя, 115, кв. 1, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 26 червня 2012 року № 266/6-дз); 

 
 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Царинні Тетяні Степанівні, 
1947 року народження, вул. Яновського, 155-а, кв. 57, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата  Кіровоградської міської ради 
Захарченко Л.Б. від 05 липня  2012 року № 269/6-дз); 
 
 1600,00 грн. (одна тисяча шістсот гривень) – Шаботіній Людмилі 
Сергіївні, 1963 року народження, вул. Пожарського, 3, кв. 67, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата  Кіровоградської міської ради 
Бабенко Н.В. від 26 червня 2012 року № 267/6-дз); 
 
  
Загальна сума 23500,00 грн. (двадцять три тисячі п’ятсот гривень). 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                    Ю. Вовк 
 
 
 
 


