
 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  04 червня  2015 року                                                                            № 4115 
 
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 28 квітня 2015 року № 4080 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, від 28 квітня 2015 року № 4081 “Про 
колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради”,                   
від 28 квітня 2015 року № 4083 “Про колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради”, від 28 квітня 2015 року № 4084 “Про 
колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради”,                  
від 28 квітня 2015 року № 4085 “Про колективні депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради” та відповідно до рішення комісії по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда                           
(протокол від 15 квітня 2015 року № 4), Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 20 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму 116 900,00 грн (сто шістнадцять тисяч дев'ятсот гривень). 
 2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради  
виплатити допомогу 20 громадянам на суму 116 900,00 грн (сто шістнадцять 
тисяч дев'ятсот 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  
                                                                                      04 червня 2015 року 
                                                                                      № 4115 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 
 3 600,00 грн (три тисячі шістсот гривень) — Балану Ігорю 
Валентиновичу, 1983 року народження, просп. Перемоги, 2, кв. 113, на 
придбання медикаментів для лікування доньки Балан Ярослави (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 28 квітня              
2015 року № 936/6-дз-к); 
 

 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Батковій Наталії Вікторівні,                 
1978 року народження, вул. Кременчуцька, 3, кв. 89, на придбання 
медикаментів для лікування сина Баткова Сергія (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Ковальчука О. М. від 17 квітня  2015 року                    
№ 929/6-дз); 
 
 5 800,00 грн (п'ять тисяч вісімсот гривень) — Бричці Ларисі Григорівні,                  
1946 року народження, вул. Маршала Конєва, 15, кв. 75, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 28 квітня 2015 року № 939/6-дз-к);  
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Волошиній Тетяні 
Олександрівні, 1955 року народження, вул. Некрасова, 72, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Юрченка І. А. від 17 квітня  2015 року № 930/6-дз);  
 
 2 950,00 грн (дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят гривень) — Голбан Наталії 
Сергіївні, 1976 року народження, вул. Пацаєва, 4, корп. 3, кв. 56, на придбання 
медикаментів для лікування доньки Мошак Катерини (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 28 квітня                  
2015 року № 938/6-дз-к);  
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Гончаренку Борису 
Анатолійовичу, 1939 року народження, вул. Кременчуцька, 3, кв. 58, на 
придбання медикаментів для лікування дружини Гончаренко Лідії Нестерівни 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                     
від 28 квітня 2015 року № 941/6-дз-к) 
 
 2 950,00 грн (дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят гривень) — Джебку 
Станіславу Івановичу, 1938 року народження, вул. Мініна, 26, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 15 квітня 2015 року № 975/6-дз-к); 



2 
 1 200,00 грн (одна тисяча двісті гривень) — Дорош Любові Миколаївні, 
1963 року народження, вул. Гмирьова, 22, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 14 квітня 2015 року № 925/6-дз-к); 
 
 2 800,00 грн ( дві тисячі вісімсот гривень) — Жаравіній Оксані Юріївні,                 
1980 року народження, вул. Євгена Маланюка, 1, кв. 19, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 01 квітня 2015 року № 922/6-дз-к); 
 
 1 600,00 грн (одна тисяча шістсот гривень) — Захаровій Світлані 
Анатоліївні, 1979 року народження, пров. Прорізний, 12, на придбання 
медикаментів для лікування доньки Захарової Олени (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 28 квітня                         
2015 року № 940/6-дз-к);  
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Івасютиній Людмилі Михайлівні, 
1991 року народження, вул. Будьонного, 5-б, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                 
Дриги В. В. від 14 квітня 2015 року № 924/6-дз); 

 
 1 600,00 грн (одна тисяча шістсот гривень) — Капінусу Олександру 
Васильовичу, 1941 року народження, вул. Волкова, 8, корп. 3, кв. 26, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 02 квітня 2015 року № 923/6-дз-к); 
 
 14 300,00 грн (чотирнадцять тисяч триста гривень) — Ковалишиній Ніні 
Петрівні, 1952 року народження, вул. Межовий Бульвар, 62/51, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Ковалишина Миколи Дмитровича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                   
від 15 квітня 2015 року № 926/6-дз-к); 
 
 3 200,00 грн (три тисячі двісті гривень) — Кокуленку Борису 
Григоровичу, 1939 року народження, просп. Правди, 2, корп. 3, кв. 17, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 22 квітня 2015 року № 935/6-дз-к); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Нофенко Людмилі 
Миколаївні, 1951 року народження, вул. Нікопольська, 27, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 17 квітня 2015 року № 928/6-дз-к); 
 
 4 500,00 грн (чотири тисячі п'ятсот гривень) — Пасєці Ірині Вікторівні, 
1976 року народження, вул. Бєляєва, 13, корп. 2, кв. 20,  на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 01 квітня 2015 року № 921/6-дз-к); 
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 9 600 грн (дев'ять тисяч шістсот гривень) — Поляруш Тетяні Григорівні,                
1968 року народження, вул. Белінського, 22-а, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 30 квітня 2015 року № 942/6-дз-к); 
 
 20 100,00 грн (двадцять тисяч сто гривень) — Чугут Ользі Анатоліївні, 
1976 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 5, кв. 2, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 22 квітня 2015 року № 934/6-дз-к); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Яковлеву Анатолію 
Сергійовичу, 1940 року народження, вул. Желябова, 4, кв. 2, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Юрченка І. А. від 17 квітня  2015 року № 931/6-дз);  
 
 34 700,00 грн (тридцять чотири тисячі сімсот гривень) — Ященко 
Маргариті Анатоліївні, 1974 року народження, вул. Академіка Корольова, 13, 
кв. 8, на придбання медикаментів для лікування сина Ященка Даниїла 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради            
від 22 квітня 2015 року № 932/6-дз-к). 
 

 
  
 Загальна сума складає 116 900,00 грн (сто шістнадцять тисяч дев'ятсот 
гривень) 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                         Ю. Вовк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


