
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

від  17 травня     2012 року                                                                             №   401 

 
 
Про надання одноразової матеріальної  
допомоги малозабезпеченим  
громадянам міста Кіровограда 
 

 Керуючись ст. 46  р. ІІ Конституції України,   ст. 34  Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 5 р. ІІ Закону України                  
“Про соціальні послуги”, відповідно до  Положення про комісію по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда,  затвердженого    
рішенням   Кіровоградської    міської   ради   від 27 січня  2011 року № 120, 
та рішення комісії по наданню допомоги  малозабезпеченим громадянам  
міста  Кіровограда (протокол від 09 квітня 2012 року № 3) виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Дати матеріальну допомогу особам, що є важкохворими і 
потребують значних коштів для лікування (60 осіб), у розмірах, 
запропонованих комісією, згідно з додатком на суму 19500,00 грн. 
(дев’ятнадцять тисяч п’ятсот гривень). 

2. Відділу   бухгалтерського   обліку     Кіровоградської   міської    ради 
(Господарикова О.П.) виплатити матеріальну допомогу 60 громадянам    
згідно з додатком  на суму  19500,00 грн.  (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот 
гривень) за рахунок коштів, передбачених для надання допомоги 
малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  (згідно з 
розподілом функціональних  повноважень). 

 
 
Міський голова                                                                                     О.Саінсус  
 
 
 
Тінькова   24 55  65 



Додаток  
до рішення виконкому                                                                                                                 
Кіровоградської міської ради 

                         17 травня    2012 року  №  401 
 
 

СПИСОК 
громадян, яким надається матеріальна допомога у сумі,  

що перевищує 100 грн. (сто гривень) 
 

200,00 грн. (двісті гривень) – Байденко Марії Григорівні                         
(просп. Правди, 3, корп. 4, кв. 56), 1929 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Ксеніча В.М. від 05.03. 2012 р.  № 1699 - мр/зв); 

300,00 грн. (триста гривень) – Берговіній Ніні Іванівні                                    
(просп. Перемоги, 8, корп. 2, кв. 47), 1941 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Бричці Олександру Миколайовичу                             
(вул. Поповича, 10, кв. 21), 1931 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради  Голофаєва І.В. від  12.03. 2012 р. № 1711- мр/зв); 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Вергун Галині Василівні                                   

(вул. Фісановича, 7), 1943 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) –  Голубєву Леоніду Олександровичу                     

(вул. Криворізька, 32), 1948 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) –  Гонтарю Анатолію Порфирійовичу                  

(вул. Куйбишева, 53/64), 1945 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) –  Гончаренко Олені Іванівні                          

(вул. Кірова, 2, кв. 9), 1977  року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської ради                  
Шамшура О.З. від  03.04. 2012 р.  № 1799 - мр/зв); 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Горбуленку Ігорю Анатолійовичу                                 

(пров. Середній В’ їзд, 25), 1959 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради  Полонського І.О. від 16.03. 2012 р.  № 1739 - мр/зв); 
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200,00 грн. (двісті гривень)  –  Євтушенку Григорію Антоновичу                   

(пров. Ровенський, 34), 1941 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
200,00 грн. (двісті  гривень) –  Журавльовій Галині Антонівні                                

(вул. Ольги Кобилянської, 18), 1940 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) –  Зіберовій Зінаїді Петрівні             

(вул.  Гагаріна, 18, кв. 4), 1943  року народження, на ліквідацію наслідків 
пожежі; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Казанджиєвій Євгенії Григорівні                                

(просп. Правди, 7, корп. 2, кв. 11), 1938 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради  Ксеніча В.М. від 21.03. 2012 р.  № 1750 - мр/зв); 

  
400,00 грн. (чотириста гривень) – Казнадію Юрію Михайловичу                                

(вул. Криворізька, 35), 1983 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської ради Дриги В.В. 
від 01.03. 2012 р. № 1681 - мр/зв); 

 
150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень) – Кіяшко Аллі Миколаївні                   

(вул. Генерала Шумілова, 39, кв. 1),  1961 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
400,00 грн. (чотириста гривень) – Кобець Людмилі Миколаївні                                 

(вул. Каляєва, 17), 1958 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування   (звернення    депутата  Кіровоградської міської ради  
Полонського І.О. від 02.04. 2012 р. № 1797 - мр/зв); 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Корженко Ніні Тимофіївні                          

(вул. Героїв Сталінграда, 32, кв. 49), 1938 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Коренецькій   Олександрі Іванівні                      

(вул. Кірова, 9, кв. 3), 1944 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування (звернення  депутата  Кіровоградської міської ради Шамшура О.З. 
від 03.04. 2012 р. № 1800 - мр/зв); 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Кот Тамарі Василівні                                  

(просп. Правди, 7, корп. 3, кв. 30), 1932 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення  депутата  Кіровоградської міської 
ради Ксеніча В.М. від 30.03. 2012 р. № 1790 - мр/зв); 
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300,00 грн. (триста гривень) – Кудревській Раїсі Павлівні                          
(вул. Пацаєва, 6, корп. 3, кв. 59), 1935 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
400,00 грн. (чотириста гривень)  – Куліш Ользі Яківні                         

(пров. Середній, 63), 1929 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування (звернення депутата Кіровоградської міської ради           
Полонського І.О. від 02.04. 2012 р. № 1636 - мр/зв); 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Кухаренко Світлані Василівні                                 

(вул. Леніна, 67,  кв. 7), 1935 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
250,00 грн. (двісті п’ятдесят гривень) – Кушніровій Ніні Тимофіївні 

(вул. Куйбишева, 1-а, кв. 64), 1918 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Краснокутського О.В. від  21.03. 2012 р. № 1753 - мр/зв); 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Кявецькій Вірі Андріївні                          

(вул. Червонозорівська, 15, кв. 42), 1948 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Ланговій Євдокії Дмитрівні                      

(вул. Андріївська, 12, корп. 1, кв. 16), 1934 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення  депутата  Кіровоградської міської 
ради Тітова Ю.О. від 15.03. 2012 р. № 1728 - мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Липі Василю Михайловичу                  

(вул. Хабаровська, 3, кв. 29), 1953 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Ліпеєвій Марії Степанівні                      

(вул. Дем’яна Бєдного, 50-а), 1926 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Лобик Катерині Іванівні                                 

(вул. Пацаєва, 6, корп. 1, кв. 21), 1931 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Максимовій Лідії Іванівні                                 

(вул. Пацаєва, 14, корп. 1, кв. 117), 1939 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
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400,00 грн. (чотириста гривень) – Махоріній Вірі Іванівні                                   
(вул. Металургів, 2, кв. 319), 1937 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Дзядуха В.О. від 09.04.2012 р. № 1831 - мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) –  Міщенку Анатолію Антоновичу                      

(вул. Дзержинського, 83), 1937 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
250,00 грн. (двісті п’ятдесят гривень) – Миргородській Ларисі 

Вячеславівні  (вул. Тельмана, 1, кв. 28), 1962 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Краснокутського О.В. від  21.03. 2012 р. № 1755 - мр/зв); 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Михайловій Вірі Данилівні                                 

(вул. Преображенська, 107,  кв. 52), 1942 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування  (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Шамардіна О.С. від  27.03. 2012 р. № 1772 - мр/зв); 

 
150,00 грн. (сто  п’ятдесят гривень) – Мельстер Поліні Мусіївні                   

(вул. Академіка Корольова, 4, кв. 3), 1941 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Ксеніч В.М. від  30.03. 2012 р. № 1789 - мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Омельченко Марії Зінов’ ївні                      

(пров. Глинки, 14), 1938 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Папай Любові Григорівні                                 

(вул. Жовтневої революції, 20, корп.  3, кв. 177), 1936 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування  (звернення депутата Кіровоградської 
міської ради Розгачова Р.О. від  26.03. 2012 р. № 1767 - мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Переверзєвій Олені Володимирівні                   

(вул. Світлогорська,  23) 1972 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (звернення  депутата  Кіровоградської міської ради                     
Залещик  Л.В.  від 14.03. 2012 р. № 1724 - мр/зв); 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Плаксієнко Євдокії Миколаївні                              

(вул. Карла Маркса, 11/11, корп. 6, кв. 3), 1941 року народження, на 
придбання медикаментів для  лікування; 
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300,00 грн. (триста гривень) – Потєхіній  Любові Петрівні                                    

(вул. Пляжна, 3, кв. 41), 1938 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської ради 
Краснокутського О.В. від  21.03. 2012 р.  № 1754 - мр/зв); 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Редчиць Валентині Іванівні                                    

(вул. Шатила, 14, кв.  30), 1942 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) –  Романовій Ізорі Сергіївні                                 

(вул. Жовтневої революції, 20, корп.  3, кв. 114), 1938 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування  (звернення депутата Кіровоградської 
міської ради Розгачова Р.О. від  26.03. 2012 р. № 1766 - м р/зв); 

 
 
450,00 грн. (чотириста п’ятдесят гривень) – Соколовській Людмилі 

Дмитрівні (вул. Пожарського, 3, кв. 35), 1942 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
400,00 (чотириста гривень) – Суравцовій Вірі Андріївні (вул. Ольги 

Кобилянської, 4), 1942 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування  (звернення депутата Кіровоградської міської ради  Дриги В.В.              
від  29.03. 2012 р. № 1785 - мр/зв); 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Сухоребрій Тетяні Іванівні                                 

(вул. Металургів, 13, кв. 31), 1952 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Тарєлкіній Тамарі Олександрівні                     

(пров. Ровенський, 34), 1938 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Тімошиній  Юлії Павлівні                                    

(просп. Комуністичний, 8, кв. 31), 1944 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
150,00 (сто п’ятдесят  гривень) –  Ткаченко Людмилі Семенівні                    

(просп. Правди, 7, корп. 3, кв. 31), 1947 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування  (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради  Ксеніча В.М. від  30.03. 2012 р. № 1792 - мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) –  Тодощенко Ніні Африканівні                                 

(вул. 50 років Жовтня, 8, кв. 76), 1931 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
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300,00 грн. (триста гривень) – Філіповій Люсі Федорівні (вул. 40 років 
Жовтня, 15), 1941 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Хлань Ганні Віцентіївні                                    

(вул. Червонозорівська, 17, кв. 7), 1937 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
200,00  грн.  (двісті гривень) – Цебренко  Марії Семенівні                     

(просп. Правди, 2,   корп. 3, кв. 5), 1930 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування  (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Ксеніча В.М. від  30.03. 2012 р. № 1791 - мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) –  Цуцол Валентині Григорівні                                 

(вул. Тимірязєва, 17/10, кв. 2), 1940 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Чернічко Галині Іванівні                                    

(вул. Добровольского, 15, кв. 6), 1933 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Краснокутського О.В. від  21.03. 2012 р. № 1756 - мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) –  Чернявській Валентині Олексіївні              

(вул.  Верхня Биковська, 5), 1948 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування  (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Мосіна О.В. від  29.03. 2012 р. № 1781 - мр/зв); 

 
200,00  грн. (двісті гривень) – Чорній Галині Федорівні  (просп. Правди, 

буд. 5,  кв. 64), 1947 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування  (звернення депутата Кіровоградської міської ради Ксеніча В.М.                                 
від  05.03. 2012 р. № 1700 - мр/зв); 

 
300,00 грн. (триста гривень) –  Шаповаловій Аллі Михайлівні                                     

(вул. Карла Маркса, 47/16, кв. 20), 1943 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) –  Шаповаловій Ніні Сафронівні                 

(вул. Закарпатська, 10), 1921  року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) –  Шевченко Ганні Федорівні                                

(вул. Волкова, 28, корп. 1, кв. 90), 1948 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
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200,00 грн. (двісті гривень) – Шевченко Раїсі Федорівні                                        

(вул.  Петровського, 52), 1937 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Шелковенко Тетяні Вікторівні                                         

(вул.  Волкова, 28, корп. 1, кв. 182), 1970 року народження, на придбання 
продуктів харчування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) –  Школі Марії Яківні                               

(вул. 40 років Жовтня, 20/38), 1932  року народження, на придбання 
медикаментів для лікування. 

 
 

Загальна сума складає 19500,00 грн. (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот гривень). 
 

 

Начальник відділу соціальної 
підтримки населення                                                                                Ю.Вовк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


