
 
           

 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СОРОКОВА  СЕСІЯ   ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  09 вересня 2014 року                                                                         №  3401 
 
 
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 29 липня 2014 року № 3257 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”,  Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 12 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму  61  900,00 грн  (шістдесят одна  тисяча дев'ятсот гривень). 
 2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради  
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          
Дригу В. В. 
 
 
Секретар міської ради                                                          І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
Тінькова  24 55 65 
 
 



                     Додаток  
                                                                                     до рішення Кіровоградської 
                                                                                      міської ради  
                                                                                     09 вересня   2014 
                                                                                     № 3401 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 
 4 000,00 грн (чотири тисячі  гривень) — Васильєвій Олені Вікторівні,               
1968 року народження, вул. Гоголя, 85, кв. 19, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від  25 липня 2014 року № 730/6-дз-к); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Калатало Зінаїді Семенівні,                      
1942 року народження, вул. Кільцева, 7, кв. 8, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 21 липня 2014 року № 724/6-дз-к); 
 
 3 450,00 грн (три тисячі чотириста п'ятдесят гривень) — Криці Людмилі 
Веніамінівні, 1954 року народження, вул. Московська, 200, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 25 липня 2014 року № 728/6-дз-к); 
 
 3 500,00 грн (три тисячі п'ятсот гривень) — Кукуленко Катерині 
Миколаївні, 1951 року народження, вул. Генерала Жадова, 7, кв. 110, на 
придбання медикаментів для лікування онука Щербини Дениса Юрійовича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                  
від 25 липня 2014 року № 729/6-дз-к); 
 
 5 850,00 грн (п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят гривень) — Позняк Тамарі 
Павлівні, 1939 року народження, пров. Верхньовеселий, 46, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 732/6-дз-к); 

 
 2 900,00 грн (дві тисячі дев'ятсот гривень) — Постному Анатолію 
Миколайовичу, 1955 року народження, вул. Велика Перспективна, 34/32,                   
кв. 35, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської  міської ради  від 16 липня 2014 року                        
№ 721/6-дз-к); 
 
 14 900,00 грн (чотирнадцять тисяч дев'ятсот гривень) — Прохніцькій 
Ірині Анатоліївні, 1980 року народження, вул. Маршала Конєва, 5, корп. 2,                
кв. 198, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 25 липня 2014 року                         
№ 727/6-дз-к); 



2 
 

 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Саєнко Галині Олександрівні,                 
1942 року народження, вул. Желябова, 24-а, кв. 8, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Юрченка І. А.  від 21 липня 2014 року № 723/6-дз); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Стрижаку Олексію 
Івановичу, 1954 року народження, вул. Мира, 4, кв. 33, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Юрченка І. А.  від 21  липня 2014 року № 722/6-дз); 
 
 8 600,00 грн (вісім тисяч  шістсот гривень) — Удаловій Наталії 
Володимирівні,   1975   року   народження, вул. Космонавта Попова, 11, корп. 3,  
кв. 114, на придбання медикаментів для   лікування матері Удалової Тетяни 
Кіндратівни (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради  від 29 липня 2014 року № 733/6-дз-к); 
 
 2 500,00 грн (дві тисячі п'ятсот гривень) — Цилібу Олександру 
Вікторовичу, 1981 року народження, вул. Дворцова, 91/108, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 25 липня  2014 року № 726/6-дз-к); 
 
 12 700,00 грн (дванадцять тисяч сімсот гривень) — Юхименко Валентині 
Григорівні,  1954 року народження, вул. Робоча, 2, кв. 34, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 21  липня 2014 року № 725/6-дз-к). 

 
  
  
 Загальна сума складає  61 900,00 грн (шістдесят одна тисяча дев'ятсот 
гривень). 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                            Ю. Вовк 
 
 
 
 
 
 
 


