
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24 лютого 2015 року                                                                 №  3975 
 
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 27 січня 2015 року № 3901 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, від 27 січня 2015 року № 3902 “Про 
колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради”,                 
від 27 січня 2015 року № 3903 “Про колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради”, від 27 січня 2015 року № 3904 “Про 
колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради”, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 16 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму  71 850,00 грн  (сімдесят одна  тисяча вісімсот п'ятдесят гривень). 
 2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради  
виплатити допомогу на суму 71 850,00 грн  (сімдесят одна  тисяча вісімсот 
п'ятдесят гривень) 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          
Колодяжного С. О. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                          І. Марковський 
 
 
 
Ахметова  24 55 65 
 



                     Додаток  
                                                                                     до рішення Кіровоградської 
                                                                                     міської ради  
                                                                                     24 лютого 2015 року 
                                                                                     №  3975 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 
 4 100,00 грн (чотири тисячі сто гривень) — Амеліній Наталії 
Володимирівні, 1960 року народження, вул. Тобілевича, 15, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від  19 січня 2015 року № 818/6-дз-к); 
 
 2 700,00 грн (дві тисячі сімсот гривень) — Вербовому Анатолію 
Михайловичу, 1955 року народження, пров. Іванівський, 3, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 26 січня 2015 року № 825/6-дз-к); 
 
 6 600,00 грн (шість тисяч шістсот гривень) — Гуйвану Олександру 
Васильовичу, 1943 року народження, вул. Волкова, 10, корп. 1, кв. 48, на 
придбання медикаментів для лікування сина Гуйвана Геннадія Олександровича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                     
від 21 січня 2015 року № 819/6-дз-к); 
 
 2 600,00 грн (дві тисячі шістсот гривень) — Іващенко Ользі Георгіївні, 
1973 року народження, вул. Комарова, 3, кв. 45, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 26 січня 2015 року № 822/6-дз-к); 
 
 9 000,00 грн (дев'ять тисяч гривень) — Кислуну Миколі Петровичу,                
1950 року народження, вул. Васнецова, 3, кв. 57, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 23 січня 2015 року № 821/6-дз-к); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Малиновській Анні Леонідівні,                  
1985 року народження, вул. Жовтневої революції, 20, корп. 1, кв. 178, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської  міської ради Топчія П. С. від 26 січня 2015 року № 828/6-дз); 
 
 4 100,00 грн (чотири тисячі сто гривень) — Могілей Ніні Сидорівні,            
1943 року народження, просп. Перемоги, 12, корп. 3, кв. 83, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 21 січня 2015 року № 820/6-дз-к); 
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 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Молдованову Едуарду 
Анатолійовичу, 1970 року народження, пров. Вітебський, 2, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 26 січня 2015 року № 824/6-дз-к); 
 
 5 300,00 грн (п'ять тисяч триста гривень) — Недоводовій Ользі 
Володимирівні, 1979 року народження, вул. Профінтерна, 50/35, на придбання 
медикаментів для лікування доньки Недоводової Анни (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 26 січня                   
2015 року № 827/6-дз-к); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Павловській Ірині Володимирівні, 
1982 року народження, вул. Академіка Корольова, 17, кв. 20, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської  
міської ради Топчія П. С. від 26 січня 2015 року № 829/6-дз); 
 
 8 450,00 грн (вісім тисяч чотириста п'ятдесят гривень) — Пахолку 
Василю Івановичу, 1942 року народження, вул. Пацаєва, 8, корп. 3, кв. 33, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 831/6-дз-к); 
 
 9 700,00 грн (дев'ять тисяч сімсот гривень) — Петровій Тетяні 
Миколаївні,  1956 року народження, вул. Жовтневої революції, 20, корп. 1,                              
кв. 82, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради  від 19 січня 2015 року            
№ 814/6-дз-к);  

 
 2 700,00 грн (дві тисячі сімсот гривень) — Пляскіну Павлу 
Володимировичу,  1958 року народження, пров. Московський, 18, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 26 січня 2015 року № 826/6-дз-к);  

 
 4 200,00 грн (чотири тисячі двісті гривень) — Самодіній Клавдії Іванівні,  
1938 року народження, пров. Щербаковський, 22, кв. 5, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 27 січня 2015 року № 830/6-дз-к);  

 
 3 800,00 грн (три тисячі вісімсот гривень) — Харченку Віталію 
Миколайовичу,  1943 року народження, вул. Жовтневої революції, 26, корп. 2, 
кв. 12, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради  від 19 січня 2015 року                            
№ 815/6-дз-к);  
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 2 600,00 грн (дві тисячі шістсот гривень) — Шульзі Наталії 
Олександрівні,  1963 року народження, вул. 50 років Жовтня, 5, кв. 26, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради  від 26 січня 2015 року № 823/6-дз-к).  

 
  
 Загальна сума складає 71 850,00 грн  (сімдесят одна  тисяча вісімсот 
п'ятдесят гривень) 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                         Ю. Вовк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


