
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  31 березня  2015 року                                                                    № 4065 
 
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  24 лютого  2015 року № 3957 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 43 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму  226  300,00 грн (двісті двадцять шість  тисяч триста гривень). 
 2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради  
виплатити допомогу 43 громадянам на суму 226 300,00 грн (двісті двадцять 
шість тисяч триста 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  
                                                                                      31 березня  2015 року 
                                                                                      № 4065 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 
 700,00 грн (сімсот гривень) — Алєксєєву Віктору Петровичу, 1927 року 
народження, вул. Теплична, 64/2, на придбання медикаментів для лікування 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Голофаєва І. В.              
від 28 січня 2015 року № 833/6-дз); 

 
 9 600,00 грн (дев'ять тисяч шістсот гривень) — Аджамській Тамарі 
Володимирівні, 1957 року народження, вул. Полтавська, 75, кв. 23, на 
придбання медикаментів для лікування доньки Аджамської Анни Вікторівни  
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                      
від 20 лютого 2015 року № 857/6-дз-к); 

 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Бадовій Людмилі Миколаївні,               
1942 року народження, вул. Яновського, 157-а, кв. 78, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Мосіна О. В. від 03 лютого 2015 року № 838/6-дз); 

 
 33 700,00 грн (тридцять три тисячі сімсот гривень) — Брюховецькій 
Наталії Вікторівні, 1972 року народження, вул. Лінія 10-а, 57, кв. 71,                               
на придбання медикаментів для лікування сина Довгорука Вадима  Юрійовича, 
1991 року народження (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2015 року  № 864/6-дз-к); 
 
 2 600,00 грн (дві тисячі шістсот гривень) — Бутенку Анатолію 
Миколайовичу, 1940 року народження, вул. Маршала Конєва, 5, корп. 1, кв. 57, 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 24 лютого  2015 року № 875/6-дз-к); 
 
 5 900,00 грн (п'ять тисяч дев'ятсот гривень) — Вакуленко Наталії 
Анатоліївні, 1970 року народження, вул. Велика Перспективна, 11/11, корп. 3, 
кв. 6, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради  від 20 лютого 2015 року                           
№ 855/6-дз-к); 
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 8 100,00 грн (вісім тисяч сто гривень) —  Варич Ніні Олександрівні,                   
1989 року народження, вул. Олеко  Дундича, 6, на придбання медикаментів для 
лікування доньки Варич Марії Костянтинівни, 2010 року народження, 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                   
від 23  лютого 2015 року № 870/6-дз-к); 

 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Воробйову Михайлу Івановичу                   
1950 року народження, вул. Пушкіна, 64, кв. 4, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                    
Мосіна О. В. від 29 січня 2015 року № 835/6-дз); 
 
 1 250,00 грн (одна тисяча двісті п'ятдесят гривень) —  Галушці Анатолію 
Михайловичу, 1950 року народження, вул. Жовтневої революції, 16, корп. 1,    
кв. 113, на придбання медикаментів для лікування (депутатський запит 
депутата Кіровоградської міської ради Голофаева І. В. від 30 січня  2015 року 
№ 837/6-дз); 
 
 2 700,00 грн (дві тисячі сімсот гривень) — Голубеній Надії Афанасіївні, 
1958 року народження, пров. Колгоспний, 8, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради              
Тетерева Є. Д.  від 18 лютого 2015 року № 848/6-дз);  
 
 4 800,00 грн (чотири тисячі вісімсот гривень) — Гоменюк  Ганні 
Олександрівні, 1973 року народження, вул. Дворцова, 66, кв. 60, на придбання 
медикаментів для лікування матері Каплун Любові Олексіївни, 1937 року 
народження, (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради  від 20 лютого 2015 року № 860/6-дз-к);  
 
 2 200,00 грн (дві тисячі двісті гривень) — Гончарову Миколі 
Васильовичу, 1946 року народження, вул. Комарова, 9, кв. 73, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 16 лютого  2015 року  № 842/6-дз-к); 
 
 7 200,00 грн (сім тисяч двісті гривень) — Даценко Оксані Василівні,                   
1976 року народження, вул. Полтавська, 58, кв. 35, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 24 лютого  2015 року  № 873/6-дз-к); 

 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Дерепаску Леоніду Івановичу,                    
1943 року народження, вул. Красіна, 73, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради      
Полонського І. О.  від 23 лютого  2015 року № 866/6-дз);  
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 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Дороховій Христині Ігорівні,                       
1990 року народження, вул. Волкова, 16, корп. 4, кв. 30, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 20 лютого  2015 року № 854/6-дз-к); 

 
 8 700,00 грн (вісім тисяч сімсот гривень) — Дубовій Вікторії 
Володимирівні, 1976 року народження, вул. Глазунова, 62, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 23 лютого  2015 року № 871/6-дз-к);  
 
 2 300,00 грн (дві тисячі триста гривень) — Душиній Наталії Василівні,                  
1979 року народження, вул. Далекосхідна, 23, на придбання медикаментів для 
лікування сина Душина Костянтина (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 20 лютого  2015 року № 861/6-дз-к); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Зазимко Наталії Павлівні,                    
1946 року народження, вул. Глазунова, 12, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Тарасенка О. І. від 29 січня 2015 року  № 834/6-дз); 
 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Ковальову Анатолію Дмитровичу,                    
1943 року народження, вул. Родникова, 77, кв. 42, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Левченка А. Я. від 19 лютого 2015 року  № 849/6-дз); 
 
 3 700,00 грн (три тисячі сімсот гривень) — Коршуновій Вірі Василівні,                   
1936 року народження, вул. Львівська, 17, на придбання медикаментів для 
лікування  (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради  від 17 лютого  2015 року № 846/6-дз-к); 
 
 4 800,00 грн (чотири тисячі вісімсот гривень) — Кочерженко Ірині 
Василівні, 1980 року народження, вул. Жовтневої революції, 20, корп. 4, кв. 9, 
на придбання медикаментів для лікування матері Таранухи Стефанії 
Михайлівни (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради  від 23 лютого  2015 року № 869/6-дз-к); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Кравченко Тамарі Іванівні,                     
1942 року народження, вул. Кіровоградська, 55, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                    
Рибкіна В. М. від  23 лютого 2015 року № 867/6-дз); 
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 4 700,00 грн (чотири тисячі сімсот гривень) — Лебединець Оксані 
Анатоліївні, 1970 року народження, вул. Жовтневої революції, 26, корп. 4,               
кв. 92, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради  від 24 лютого 2015 року                        
№ 874/6-дз-к); 
 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Линченку Марку Пилиповичу,                    
1924 року народження, вул. Преображенська, 6, кв. 155, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит секретаря Кіровоградської 
міської ради Марковського І. І. від 20 лютого 2015 року № 863/6-дз); 
 
 4 350,00 грн (чотири тисячі триста п'ятдесят гривень) — Мешанкіній 
Галині Іванівні, 1950 року народження, просп. Університетський, 27, кв. 73, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 20 лютого 2015 року № 853/6-дз-к); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Ногіну Олександру Володимировичу,                  
1959 року народження, пров. Дмитра Донського, 9/1, кв. 79, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської  
міської ради Мосіна О. В. від 09 лютого 2015 року № 841/6-дз); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Осиповій Світлані Олексіївні,                  
1959 року народження, вул. Шатила, 3, кв. 123, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської  міської ради                  
Мосіна О. В. від 29 січня 2015 року № 836/6-дз); 
 
 1 300,00 грн (одна тисяча триста гривень) — Павловій Поліні Силівні,         
1935 року народження, вул. Преображенська, 6, кв. 41, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2015 року № 876/6-дз-к); 
 
 10 000,00 грн (десять тисяч гривень) — Печіненку Івану Васильовичу,                  
1949 року народження, вул. Волкова, 11, корп. 4, кв. 25, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2015 року № 868/6-дз-к); 
 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Радевкіній Раїсі Дмитрівні,            
1940 року народження, вул. Інтернаціональна, 51, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 24 лютого 2015 року № 877/6-дз-к); 
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 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Реві Ігорю 
Володимировичу, 1977 року народження, вул. Короленка, 58/12, кв. 50, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Топчія П. С. від 20 лютого 2015 року № 852/6-дз); 
 
 10 300,00 грн (десять тисяч триста гривень) — Соловйовій Тамарі Яківні, 
1942 року народження, вул. Маршала Конєва, 9, кв. 7, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 19 лютого 2015 року № 850/6-дз-к); 
 
 4 900,00 грн (чотири тисячі дев'ятсот гривень) — Субботіновій Жанні 
Григорівні, 1956 року народження, вул. Пальміро Тольятті, 39, кв. 6, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 20 лютого 2015 року № 858/6-дз-к); 
 
 800,00 грн (вісімсот гривень) — Телих Марії Василівні, 1924 року 
народження, вул. Чигиринська, 19, на придбання медикаментів для лікування 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Голофаєва І. В.              
від 20 лютого 2015 року № 862/6-дз-к); 
 
 4 700,00 грн (чотири тисяч сімсот гривень) — Тесцовій Олесі 
Олександрівні,  1983 року народження, вул. Волкова, 14, корп. 1, кв. 33, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради  від 20 лютого 2015 року                             
№ 859/6-дз-к);  

 
 3 700,00 грн (три тисячі сімсот гривень) — Ткаліч Наталії Миколаївні,  
1966 року народження, вул. Волкова, 14, корп. 3, кв. 14, на придбання 
медикаментів для лікування сина Ткаліча Семена (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради  від 24 лютого 2015 року               
№ 872/6-дз-к);  
 
 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Ткач Олені Миколаївні,                    
1977 року народження, вул. Волкова, 30, кв. 120, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Захарченко Л. Б. від 09 лютого 2015 року № 840/6-дз);  

 
 7 100,00 грн (сім тисяч сто гривень) — Філіпченко Наталії Анатоліївні,                    
1973 року народження, вул. Пляжна, 1, кв. 14, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради  від 20 лютого 2015 року № 856/6-дз-к);   
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 2 200,00 грн (дві тисячі двісті гривень) — Хітряковій  Надії Пилипівні,  
1934 року народження, вул. Східна, 14, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради  від 20 лютого 2015 року № 851/6-дз-к);  

 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Шевченко Валентині Кіндратівні,                    
1946 року народження, вул. Свердлова, 154, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Полонського І. О. від 16 лютого 2015 року № 844/6-дз);  

 
 15 000,00 грн (п'ятнадцять тисяч гривень) — Шестаковій Марії 
Миколаївні, 1941 року народження, вул. Комарова, 9, кв. 40, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 16 лютого 2015 року № 843/6-дз-к);  
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Яровій Меланії Семенівні,                    
1939 року народження, вул. Ольги Кобилянської, 40, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Дриги В. В. від 16 лютого 2015 року № 845/6-дз);  

 
 22 000,00 грн (двадцять дві тисячі гривень) — Яшан Людмилі 
Харлампіївні, 1940 року народження, вул. Степанова, 97, кв. 2, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 05 лютого 2015 року № 839/6-дз-к). 

 
  
 Загальна сума складає 226 300 грн  (двісті двадцять шість  тисяч триста  
гривень) 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                         Ю. Вовк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


