
УКРАЇНА 
 
 

      КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП 
 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

           
від 06 березня 2013 року                                                №  2270 
 
 
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 21 січня 2013 року № 2192 «Про 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради», враховуючи 
рішення комісії по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам міста 
Кіровограда (протокол № 1 від 12 лютого 2013 року), Кіровоградська міська 
рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати матеріальну допомогу 18 особам, що є важкохворими і 

потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком на суму                    
70800,00  грн. (сімдесят тисяч вісімсот  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  згідно з розподілом 
функціональних  повноважень. 

 
 

Міський голова                                                                                       О. Саінсус 
 

 
 
 
Тінькова    24  55  65 



       Додаток  
до рішення  Кіровоградської  
міської ради 

                         06 березня    2013 року    
№  2270 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається 

одноразова матеріальна допомога 
  
10150,00 грн. (десять тисяч сто п’ятдесят гривень)  – Білозор Людмилі 

Петрівні, 1966 року народження, вул. Олександра Матросова, 103, на 
придбання медикаментів для лікування дитини-інваліда Білозора Тараса 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                 
від 22 лютого 2013 року   № 384/6-дз); 

 
1150,00 грн. (одна тисяча сто п’ятдесят гривень) – Бойку Юрію 

Дмитровичу, 1964  року народження, вул. Мелітопольська, 37, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 11 лютого 2013 року   № 372/6-дз); 
 

1700,00 грн. (одна тисяча сімсот гривень) – Бронніковій Ользі Іванівні,                    
1938 року народження, пров. Миргородський, 18, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 24 січня  2013 року   № 360/6-дз); 
 

 12300,00 грн. (дванадцять тисяч триста гривень) – Гончаренко Оксані 
Павлівні,  1962 року народження, вул. Джерельна, 77, кв. 38, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 05 лютого  2013 року № 369/6-дз); 
 

 9000,00 грн. (дев’ять тисяч гривень) – Демченку Леоніду Петровичу,  
1949 року народження, вул. Преображенська, 6, кв. 40, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 22 лютого  2013 року № 383/6-дз); 
 

1000,00 грн. (одна тисяча  гривень) – Кучмаю Анатолію Петровичу,                  
1937 року народження, Пляжна, 1, кв. 58, на придбання медикаментів для 
лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                                         
Мосіна О. В.  від 28 січня  2013 року № 363/6-дз); 

 
3000,00 грн. (три тисячі гривень) – Маркеловій Валентині Олексіївні, 

1939 року народження, просп. Правди, 12, кв. 54,  на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради   
Марковського І. І. від 31 січня  2013 року № 367/6-дз); 
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 3400,00 грн. (три тисячі чотириста гривень) – Мороз Наталії 
Миколаївні, 1959 року народження,  вул. Соціалістична, 10/1, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради   від 29 січня 2013 року № 365/6-дз); 
 

1900,00 грн. (одна тисяча дев’ятсот гривень) – Набіуліній Олені 
Миколаївні, 1976 року народження, вул. Маршала  Конєва, 5, корп. 1, кв. 53, 
на придбання медикаментів  для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради  від 24 січня 2013 року   № 359/6-дз); 

 
1800,00 грн.  (одна тисяча вісімсот гривень) – Назаренко Людмилі 

Миколаївні, 1967 року народження, вул. 50 років Жовтня, 11, кв. 43, на 
придбання медикаментів для лікування чоловіка Назаренка Юрія 
Михайловича (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради  від 11 лютого 2013 року   № 374/6-дз); 
 

3300,00 грн. (три тисячі триста гривень) – Понуренко Ірині Андріївні, 
1951 року народження, вул.  Металургів, 3/7,  на придбання медикаментів для 
лікування чоловіка Понуренка Володимира Степановича (колективний  
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 25 січня                
2013 року   № 361/6-дз); 

 
550,00 грн. (п’ятсот п’ятдесят гривень) – Тищук Надії Василівні,                        

1938 року народження, вул. Гоголя, 91, кв. 27, на придбання медикаментів 
для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                                         
Осетрова Г. І.  від 23 січня  2013 року № 357/6-дз); 

 
2600,00 грн. (дві тисячі шістсот гривень) – Топор Ганні Валентинівні, 

1986 року народження, пров. Аджамський, 13, на придбання медикаментів 
для лікування дитини-інваліда Топора Максима (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради  від 23 січня 2013 року                   
№ 326/6-дз); 

 
5000,00 грн. (п’ять  тисяч гривень) – Трошиній Зінаїді Миколаївні,                  

1958 року народження, вул. Волкова, 6, корп. 3, кв. 10,  на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Трошина Миколи Григоровича 
(колективний  депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                 
від 05 лютого 2013 року   № 370/6-дз); 

 
1150,00 грн. (одна тисяча сто п’ятдесят  гривень) – Шевченку 

Володимиру Федоровичу, 1937 року народження, вул. Волгоградська, 93, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний  депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради  від 11 лютого 2013 року № 371/6-дз); 
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8200,00 грн. (вісім тисяч  двісті  гривень) – Шестаковій Ларисі 
Віталіївні, 1964 року народження, вул. Комарова,  9, кв. 52, на придбання 
медикаментів для лікування доньки Шестакової Христини Ігорівни 
(колективний  депутатський запит депутатів Кіровоградської  міської ради  
від  11 лютого 2013 року № 373/6-дз); 

 
3600,00 грн. (три тисячі шістсот гривень) – Щербаченку Євгену 

Леонідовичу, 1971 року народження, вул. Кременчуцька, 13, кв. 59-60, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний  депутатський запит 
депутатів Кіровоградської  міської ради  від  23 січня 2013 року № 358/6-дз); 
  

1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Яценко Надії Миколаївні,                        
1943 року народження, вул. Комарова, 52, кв. 48, на придбання медикаментів 
для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                                         
Кривого В. Г.  від 12 лютого  2013 року № 375/6-дз). 

 
 
 
Загальна сума складає  70800 грн. (сімдесят тисяч вісімсот гривень). 
 
 
 
 
Начальник відділу соціальної   
підтримки населення                                                                               Ю. Вовк  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


