
 
           

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П'ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 13 жовтня 2015 року                                                                   №   4704 
 
 
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 22 вересня 2015 року № 4443 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, від 29 вересня 2015 року № 4562 “Про 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради” та відповідно до 
рішення комісії по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам міста 
Кіровограда (протокол від 09 жовтня 2015 року № 9), Кіровоградська міська 
рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 135 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на загальну суму 717 000,00 грн  (сімсот сімнадцять тисяч гривень). 
 2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
виплатити допомогу 135 особам на загальну суму 717 000,00 грн  (сімсот 
сімнадцять тисяч гривень) за рахунок коштів, передбачених у міському 
бюджеті для надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам міста. 
 3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 22 вересня 
2015 року № 4465, а саме: 
 в пункті 1 цифри та слова “717 450,00 грн (сімсот сімнадцять тисяч 
чотириста п'ятдесят гривень)”  замінити на “723 850,00 грн (сімсот двадцять три  
тисячі вісімсот п'ятдесят гривень)”; 
 в пункті 2 цифри та слова “717 450,00 грн (сімсот сімнадцять тисяч 
чотириста п'ятдесят гривень)”  замінити на “723 850,00 грн (сімсот двадцять три  
тисячі вісімсот п'ятдесят гривень)”  
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 у додатку до рішення цифри та слова: 
 “6 300,00 грн (шість тисяч триста гривень) — Парсадановій Ніні 
Григорівні” замінити на “9 300, грн (дев'ять тисяч триста гривень)”; 
 “7 200, 00 грн (сім тисяч двісті гривень) — Пашаєвій Світлані Едуардівні” 
замінити на “10 600, 00 грн (десять тисяч шістсот гривень)”. 
 4. 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  
                                                                                     13 жовтня 2015 року 
                                                                                     №  4704 

 
СПИСОК 

громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 

 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Антоновському Олександру 
Михайловичу, 1937 року народження, пров. Гастелло, 15, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Полонського І. О. від 21 вересня 2015 року № 1270/6-дз); 
 

 18 700,00 грн (вісімнадцять тисяч сімсот гривень) — Араповій Вікторії 
В'ячеславівні, 1976 року народження, пров. Аджамський, 27, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2015 року № 1241/6-дз-к); 
 

 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Алмаєвій Наталії Григорівні,               
1956 року народження, пров. Друку, 5, на придбання медикаментів для 
лікування чоловіка Алмаєва Олексія Михайловича (депутатський запит 
депутата Кіровоградської міської ради Калкіної Л. І. від 29 вересня 2015 року 
№ 1335/6-дз); 
 
 1 300,00 грн (одна тисяча триста гривень) — Баннікову Павлу 
Олексійовичу, 1925 року народження, пров. Жовтневий, 26, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Новікової В. В. від 17 вересня 2015 року № 1244/6-дз); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Балакан Валентині Олександрівні, 
1935 року народження, пров. Великовисківський, 27, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Новікової В. В. від 21 вересня 2015 року № 1280/6-дз); 
 

 

 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Балаклєєнко Світлані Михайлівні, 
1972 року народження, вул. Світла, 21, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 14 вересня 2015 року № 1211/6-дз-к); 
 

 5 100,00 грн (п'ять тисяч сто гривень) — Берьозіній Ользі Юріївні,                         
1961 року народження, вул. Волкова, 14, корп. 1, кв. 88, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 04 вересня 2015 року № 1179/6-дз-к); 
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 1 300,00 грн (одна тисяча триста гривень) — Бєлікову Володимиру 
Павловичу, 1953 року народження, вул. Аксьонкіної, 5, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Новікової В. В. від 21 вересня 2015 року № 1272/6-дз); 
 

 4 600,00 грн (чотири тисячі шістсот гривень) — Білик Надії Миколаївні, 
1965 року народження, вул. Космонавта Попова, 22, корп. 1, кв. 69, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 22 вересня 2015 року                                       
№ 1303/6-дз-к); 
 
 3 800,00 грн (три тисячі вісімсот гривень) — Бойко Тетяні Степанівні, 
1955 року народження, вул. Велика Пермська, 73, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 22 вересня 2015 року № 1292/6-дз-к); 
 

 1 300,00 грн (одна тисяча триста гривень) — Бунєєвій Антоніні Іллівні, 
1953 року народження, пров. Суворова, 28-б, кв. 1, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Новікової В. В. від 21 вересня 2015 року № 1275/6-дз); 
 

 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Бушмановій Любові 
Іванівні, 1951 року народження, вул. В'ячеслава Чорновола, 6/1, кв. 11, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 25 вересня 2015 року                                  
№ 1310/6-дз-к); 
 

 3 300,00 грн (три тисячі триста гривень) — Водяницькій Маргариті 
Олександрівні, 1927 року народження, вул. Олександрійська, 14, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 28 вересня 2015 року № 1322/6-дз-к); 
 

 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Володіній Надії Володимирівні,                  
1955 року народження, вул. Народна, 39-а, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                     
Костенко О. В. від 29 вересня 2015 року № 1339/6-дз); 
 

 8 150,00 грн (вісім тисяч сто п'ятдесят гривень) — Врадієвій Тетяні 
Іванівні, 1938 року народження, вул. Червоногірська, 29, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 25 вересня 2015 року № 1305/6-дз-к); 
 

 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Галушці Настасії Тарасівні,                  
1929 року народження, пров. Госпітальний 3-й, 20/75, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Новікової В. В. від 21 вересня 2015 року № 1281/6-дз); 
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 4 100,00 грн (чотири тисячі сто гривень) — Гамзатовій Наталії 
Володимирівні, 1962 року народження, просп. Університетський, 21, кв. 21, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 18 вересня 2015 року                                   
№ 1249/6-дз-к); 

 

 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Гармашовій Надії Сергіївні,                       
1937 року народження, вул. Єгорова, 26, кв. 39, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 29 вересня 2015 року№ 1331/6-дз-к); 

 

 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Голуб Олені Володимирівні,                      
1980 року народження, вул. Кишинівська, 2/9, на придбання медикаментів для 
лікування доньки Нетис Катерини (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Шамардіна О. С. від 21 вересня 2015 року                 
№ 1263/6-дз); 

 

 5 900,00 грн (п'ять тисяч дев'ятсот гривень) — Гончаренко Людмилі 
Василівні, 1958 року народження, просп. Перемоги, 6, кв. 98, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 03 вересня 2015 року № 1170/6-дз-к); 
 

 900,00 грн (дев'ятсот гривень) — Гринченку Григорію Филимоновичу, 
1955 року народження, вул. Київська, 42, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Голофаєва І. В. від 01 жовтня 2015 року № 1342/6-дз); 
 

 6 000,00 грн (шість тисяч гривень) — Гусаковій Ользі Володимирівні, 
1966 року народження, пров. Госпітальний 3-й, 26, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Новікової В. В. від 21 вересня 2015 року № 1285/6-дз); 
 

 2 600,00 грн (дві тисячі шістсот гривень) — Грачовій Валентині Петрівні, 
1949 року народження, вул. 50 років Жовтня, 12, кв. 39, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 25 вересня 2015 року № 1304/6-дз-к); 
 

 8 600,00 грн (вісім тисяч шістсот гривень) — Голік Ларисі Миколаївні, 
1957 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 24/27, корп. 1, кв. 103, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 21 вересня 2015 року                                     
№ 1284/6-дз-к); 
 

 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Голінку Сергію Володимировичу,                      
1976 року народження, вул. Чугуєвська, 51, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                  
Дриги В. В. від 29 вересня 2015 року № 1330/6-дз); 
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 10 900,00 грн (десять тисяч дев'ятсот гривень) — Горкавченку Геннадію 
Олександровичу, 1941 року народження, вул. Ломоносова, 16, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 17 серпня 2015 року № 1240/6-дз-к); 

 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Городовій Лідії Миколаївні,               
1941 року народження, вул. Лінія 10-а, 58, кв. 14, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                  
Кролевця А. В. від 25 вересня 2015 року № 1313/6-дз); 
 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Гнатенку Григорію Федоровичу,                      
1938 року народження, вул. Волкова, 28, корп. 4, кв. 118, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Захарченко Л. Б. від 28 вересня 2015 року № 1324/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Губській Ользі Юріївні,                      
1975 року народження, вул. Металургів, 21, кв. 531, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                  
Тарасенка О. І. від 17 вересня 2015 року № 1235/6-дз); 
 
 6 300,00 грн (шість тисяч триста гривень) — Гурі Юлії Анатоліївні,                       
1988 року народження, просп. Університетський, 27, кв. 61, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 21 серпня 2015 року № 1260/6-дз-к);  
 
 8 800,00 грн (вісім тисяч вісімсот гривень) — Губерт Олені Василівні, 
1988 року народження, вул. Чернишевського, 78, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 21 серпня 2015 року № 1267/6-дз-к);  
 

 9 300,00 грн (дев'ять тисяч триста гривень) — Давидченко Валентині 
Миколаївні, 1953 року народження, вул. Кропивницького, 14, кв. 83, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 22 вересня 2015 року                                  
№ 1297/6-дз-к); 
 

 19 500,00 грн (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот гривень) — Дарієвій Олені 
Миколаївні, 1980 року народження, вул. Генерала Шумілова, 64, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 08 жовтня 2015 року № 1350/6-дз-к); 
 

 1 300,00 грн (одна тисяча триста гривень) — Демидовій Катерині 
Іванівна, 1944 року народження, вул. Глинки, 20, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Новікової В. В. від 21 вересня 2015 року № 1273/6-дз); 
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 3 950,00 грн (три тисячі дев'ятсот п'ятдесят гривень) — Ділю Олексію 
Андрійовичу, 1937 року народження, вул. Яновського, 58, кв. 27, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Новікової В. В. від 07 жовтня 2015 року № 1347/6-дз); 

 
 1 200,00 грн (одна тисяча двісті гривень) — Дробот Ніні Іванівні,                    
1941 року народження, вул. Комарова, 3, кв. 6, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 20 серпня 2015 року № 1138/6-дз-к);  

 
 3 900,00 грн (три тисячі дев'ятсот гривень) — Жайворонок Валентині 
Віталіївні, 1977 року народження, пров. Спаський, 53, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Залещик Л. В. від 28 вересня 2015 року № 1318/6-дз);  

 

 5 200,00 грн (п'ять тисяч двісті гривень) — Жадан Тетяні Володимирівні, 
1978 року народження, вул. Волкова, 28, корп. 1, кв. 104, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 21 вересня 2015 року № 1258/6-дз-к); 
 

 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Завгородній Тетяні Володимирівні, 
1972 року народження, вул. Панфьорова, 57, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                  
Дриги В. В. від 17 вересня 2015 року № 1243/6-дз);  
 

 9 000,00 грн (дев'ять тисяч гривень) — Задніпряній Олені Володимирівні, 
1974 року народження, вул. Велика Перспективна, 23/13, кв. 7, на придбання 
медикаментів для лікування сина Голодка Олексія (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 18 вересня 2015 року                          
№ 1253/6-дз-к); 
 

 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Задеряці Світлані 
Олександрівні, 1964 року народження, вул. Марка Вовчка, 23, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Ковальчука О. М. від 28 вересня 2015 року № 1326/6-дз);  
 

 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Задираці Миколі Анатолійовичу,                  
1971 року народження, вул. Маршала Конєва, 7, кв. 100, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Тарасенка О. І. від 02 жовтня 2015 року № 1344/6-дз); 
 

 6 500,00 грн (шість тисяч п'ятсот гривень) — Іваненко Валентині 
Вікторівні, 1968 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 2, кв. 37, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 28 вересня 2015 року                                  
№ 1316/6-дз-к); 
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 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Іваненко Ганні Іванівні, 1944 року 
народження, вул. Кропивницького, 6, кв. 97, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                  
Садового М. І. від 22 вересня 2015 року № 1300/6-дз);  
 

 5 300,00 грн (п'ять тисяч триста гривень) — Івашковській Олені Юріївні, 
1974 року народження, вул. Генерала Жадова, 21, корп. 2, кв. 19, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 28 вересня 2015 року № 1323/6-дз-к); 
 
 11 000,00 грн (одинадцять тисяч гривень) — Ігнатьєвій Наталії Сергіївні, 
1986 року народження, вул. Пацаєва, 8, корп. 4, кв. 48, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 06 жовтня 2015 року  № 1346/6-дз-к); 
 

 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Іляшенку Руслану Миколайовичу, 
1975 року народження, вул. Маршала Конєва, 15, кв. 57, на придбання 
медикаментів для лікування дружини Іляшенко Євгенії Іванівни (депутатський 
запит депутата Кіровоградської міської ради Бєлова В. В. від 25 вересня                    
2015 року № 1322/6-дз);  
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Каташовій Інні Юріївні, 1983 року 
народження, вул. Комарова, 12-а, кв. 18, на придбання медикаментів для 
лікування сина Мєзєріна Мирона (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Новікової В. В. від 21 вересня 2015 року № 1279/6-дз); 

 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Канєвській Ользі Іванівні, 1950 року 
народження, вул. Хабаровська, 5, корп. 2, кв. 10, на придбання медикаментів 
для лікування сина Канєвського Віктора (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Шамардіна О. С. від 21 вересня 2015 року                        
№ 1262/6-дз); 
 
 2 600,00 грн (дві тисячі шістсот гривень) — Карнауху Анатолію Яковичу,                    
1929 року народження, вул. Шульгиних (Калініна), 43, кв. 9, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 15 вересня 2015 року № 1224/6-дз-к);  
 

 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Канцер Антоніні Іванівні, 
1942 року народження, вул. Валентини Терешкової, 18, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Ковальчука О. М. від 28 вересня 2015 року № 1317/6-дз); 
 

 2 500,00 грн (дві тисячі п'ятсот гривень) — Кіблик Олені Борисівні,                  
1971 року народження, вул. Маршала Конєва, 7, кв. 100, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Тарасенка О. І. від 02 жовтня 2015 року № 1343/6-дз); 
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 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Кісельовій Ларисі Анатоліївні,                 
1966 року народження, вул. Звенигородська, 35, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Шамардіна О. С. від 21 вересня 2015 року № 1264/6-дз); 
 

 1 300,00 грн (одна тисяча триста гривень) — Коваленко Галині Яківні, 
1943 року народження, вул. Чигиринська, 2, кв. 52, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Голофаєва І. В. від 22 вересня 2015 року № 1289/6-дз); 

 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Ковальчук Аллі Василівні, 
1941 року народження, вул. Преображенська, 6, кв. 109, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 15 вересня 2015 року № 1221/6-дз-к);  
 

 5 500,00 грн (п'ять тисяч п'ятсот гривень) — Ковальській Вікторії 
Олександрівні, 1981 року народження, вул. Кропивницького, 10, кв. 63, на 
придбання медикаментів для лікування батька Ковальського Олександра 
Васильовича (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 22 вересня 2015 року № 1295/6-дз-к); 
 
 16 200,00 грн (шістнадцять тисяч двісті гривень) — Коверченко 
Валентині Миколаївні, 1943 року народження, вул. Волкова, 28, корп. 3,                   
кв. 117, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 04 вересня 2015 року                                                        
№ 1173/6-дз-к);  
 

 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Ковтун Олександрі Григорівні,   
1939 року народження, вул. Маяковського, 71, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                  
Юрченка І. А. від 25 вересня 2015 року № 1307/6-дз); 
 
 

 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Компан Аллі Пилипівні,                                                  
1936 року народження, вул. Бєлінського, 2-б, кв. 15, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 15 вересня 2015 року № 1218/6-дз-к); 

 
 12 100,00 грн (дванадцять тисяч сто гривень) — Краснопольському 
Олександру Володимировичу, 1979 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 
буд. 16/17, кв. 47, на придбання медикаментів для лікування (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 15 вересня               
2015 року № 1223/6-дз-к); 
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 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Козенку Володимиру 
Олександровичу, 1939 року народження, вул. Одеська, 49, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Мамедова В. З. о. від 25 вересня 2015 року № 1309/6-дз); 
 

 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Козаковій Тамарі Миколаївні, 
1955 року народження, вул. Паризької комуни, 22, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Калкіної Л. І. від 29 вересня 2015 року № 1336/6-дз); 
 

 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Колот Ніні Миколаївні, 1950 року 
народження, пров. Бобринецький, 1-а/14, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 29 вересня 2015 року № 1329/6-дз-к); 
 

 4 500,00 грн (чотири тисячі п'ятсот гривень) — Кудяшовій Вікторії 
Анатоліївні, 1968 року народження, пров. Бережний, 23, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 05 жовтня 2015 року№ 1345/6-дз-к); 
 

 1 300,00 грн (одна тисяча триста гривень) — Левицькому Віталію 
Віталійовичу, 1967 року народження, вул. Суворова, 80, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Новікової В. В. від 21 вересня 2015 року № 1274/6-дз); 
 

 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Лобанову Володимиру 
Володимировичу, 1964 року народження, вул. Гагаріна, 48/12, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Голуба Д. В. від 18 вересня 2015 року № 1254/6-дз); 

 

 3 100,00 грн (три тисячі сто гривень) — Лопушенку Олександру 
Павловичу, 1953 року народження, вул. Інтернаціональна, 39/16, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 29 вересня 2015 року                                               
№ 1328/6-дз-к);  
 

 41 100,00 грн (сорок одна тисяча сто гривень) — Лузан Катерині Іванівні, 
1959 року народження, вул. Карбишева, 10, кв. 2, на придбання медикаментів 
для лікування сина Лузана Олександра (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 31 серпня 2015 року № 1156/6-дз-к);  
 

 2 500,00 грн (дві тисячі п'ятсот гривень) — Луцовяту Василю 
Федоровичу, 1951 року народження, вул. Жовтневої революції, 33, кв. 23, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 15 вересня 2015 року                                               
№ 1225/6-дз-к);  
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 2 900,00 грн (дві тисячі дев'ятсот гривень) — Луцюк Ользі Віталіївні, 
1969 року народження, вул. Бєлінського, 2, кв. 39, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 02 вересня 2015 року № 1164/6-дз-к);  
 

 4 400,00 грн (чотири тисячі чотириста гривень) — Майоровій Лілії 
Миколаївні, 1977 року народження, вул. 20 років міліції, 56, кв. 91, на 
придбання медикаментів для лікування сина Майорова-Фурсова Владислава 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                   
від 04 вересня 2015 року № 1180/6-дз-к);  

 

 2 300,00 грн (дві тисячі триста гривень) — Машковському Миколі 
Івановичу, 1964 року народження, вул. Тургенєва, 27-а, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 15 вересня 2015 року № 1222/6-дз-к);  

 
 3 350,00 грн (три тисячі триста п'ятдесят гривень) — Мурчик Ірині 
Іванівні, 1966 року народження, просп. Правди, 8, корп. 5, кв. 56, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 16 вересня 2015 року № 1230/6-дз-к);  
 
 4 800,00 грн (чотири тисячі вісімсот гривень) — Макаренко Тамарі 
Андріянівні, 1929 року народження, вул. Харківська, 90, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 22 вересня 2015 року № 1293/6-дз-к);  
 

 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Маркіній Алла Іванівні, 1947 року 
народження, вул. 50 років Жовтня, 7, кв. 21, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Андреєвої Л. М. від 17 вересня 2015 року № 1242/6-дз); 
 

 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Макаровій Зінаїді Федотівні,                   
1927 року народження, вул. Некрасова, 33, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                  
Юрченка І. А. від 25 вересня 2015 року № 1308/6-дз); 
 

 6 500,00 грн (шість тисяч п'ятсот гривень) — Марковій Світлані 
Миколаївні, 1965 року народження, вул. Арсенія Тарковського, 16, корп. 2,                  
кв. 22, на придбання медикаментів для лікування чоловіка Маркова Олександра 
Анатолійовича (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 25 вересня 2015 року № 1311/6-дз-к);  

 

 8 000,00 грн (вісім тисяч гривень) — Марченко Галині Михайлівні,              
1935 року народження, вул. Менделєєва, 11, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 22 вересня 2015 року № 1288/6-дз-к);  
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 3 400,00 грн (три тисячі чотириста гривень) — Миколенко Наталії 
Миколаївні, 1978 року народження, вул. Верхня Биковська, 25/14, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 18 вересня 2015 року № 1250/6-дз-к);  
 
 25 700,00 грн (двадцять п'ять тисяч сімсот гривень) — Мовчану Сергію 
Васильовичу, 1983 року народження, вул. Віктора Чміленка, 19, кв. 123, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 21 вересня 2015 року                                        
№ 1261/6-дз-к);  
 
 3 900,00 грн (три тисячі дев'ятсот гривень) — Нікішаєвій Ларисі 
Дмитрівні, 1952 року народження, вул. Кропивницького, 7, корп. 1, кв. 96, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 22 вересня 2015 року                                   
№ 1296/6-дз-к);  
 
 5 600,00 грн (п'ять тисяч шістсот гривень) — Никифоренко Оксані 
Миколаївні, 1985 року народження, вул. Родникова, 77, кв. 86, на придбання 
медикаментів для лікування сина Никифоренка Михайла (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 29 вересня            
2015 року № 1340/6-дз-к);  
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Овчаренко Лесі Юріївні, 
1976 року народження, вул. Барболіна, 41, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради           
Новікової В. В. від 21 вересня 2015 року № 1271/6-дз); 
 
 8 000,00 грн (вісім тисяч гривень) — Осінцовій Світлані Федорівні,                    
1959 року народження, вул. Космонавта Попова, 5, кв. 13, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Левченка А. Я. від 21 вересня 2015 року № 1286/6-дз); 

 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Осиповій Марині Доріанівні,                     
1957 року народження, вул. Преображенська, 92, кв. 2, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Полонського І. О. від 21 вересня 2015 року № 1269/6-дз); 

 
 1 300,00 грн (одна тисяча триста гривень) — Остапчук Ганні Яківні,                
1948 року народження, вул. Карусельна, 30, кв. 3, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Новікової В. В. від 21 вересня 2015 року № 1277/6-дз); 
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 15 800,00 грн (п'ятнадцять тисяч вісімсот гривень) — Образок Ірині 
Миколаївні, 1961 року народження, вул. Космонавта Попова, 9, корп. 3, кв. 48, 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 16 вересня 2015 року                                 
№ 1231/6-дз-к);  
 
 2 700,00 грн (дві тисячі сімсот гривень) — Панькіній Антоніні Федосіївні,                    
1946 року народження, просп. Університетський, 25, кв. 84, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 31 серпня 2015 року № 1155/6-дз-к); 
 
 26 600,00 грн (двадцять шість тисяч шістсот гривень) — Пахомову Юрію 
Леонідовичу, 1963 року народження, вул. Валентини Терешкової, 100, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 21 вересня 2015 року                                      
№ 1257/6-дз-к);  
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Пархоменко Любові 
Петрівні, 1970 року народження, вул. Зінченка, 3, кв. 38, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 18 вересня 2015 року № 1251/6-дз-к);  
 
 5 600,00 грн (п'ять тисяч шістсот гривень) — Панасенко Людмилі 
Петрівні, 1945 року народження, вул. Тельмана, 10, кв. 21, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 28 вересня 2015 року № 1321/6-дз-к);  
 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Петренко Ріті Данилівні,                  
1939 року народження, вул. Тульська, 7, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                                 
Калкіної Л. І. від 22 вересня 2015 року № 1290/6-дз); 
 
 8 100,00 грн (вісім тисяч сто гривень) — Підгорній Людмилі Василівні, 
1944 року народження, просп. Правди, 3, корп. 1, кв. 18, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 04 вересня 2015 року № 1178/6-дз-к);  
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Пойді Олені Сергіївні, 1969 року 
народження, пров. Травневий, 14, на придбання медикаментів для лікування 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Новікової В. В.                  
від 21 вересня 2015 року № 1283/6-дз); 
 
 

 



12 
 30 500,00 грн (тридцять тисяч п'ятсот гривень) — Поляковій Наталії 
Євгенівні, 1968 року народження, просп. Правди, 2, корп. 2, кв. 138-139, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 18 вересня 2015 року                                        
№ 1248/6-дз-к);  
 
 6 500,00 грн (шість тисяч п'ятсот гривень) — Пересунько Ірині 
Анатоліївні, 1988 року народження, вул. Бєляєва, 29, корп. 1, кв. 57, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 21 вересня 2015 року                                    
№ 1259/6-дз-к);  
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Пивовар Тетяні Яківні, 1961 року 
народження, вул. Лінія 5-а, 22, кв. 6, на придбання медикаментів для лікування 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Кролевця А. В.               
від 25 вересня 2015 року № 1314/6-дз); 
 
 3 300,00 грн (три тисячі триста гривень) — Поповій Світлані Тезекбаївні, 
1952 року народження, вул. Генерала Жадова, 28, корп. 2, кв. 215, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 22 вересня 2015 року № 1299/6-дз-к);  
 
 6 000,00 грн (шість тисяч гривень) — Попову Валерію Вікторовичу,                
1945 року народження, вул. Михайлівська, 9, кв. 29, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2015 року № 1239/6-дз-к);  
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Поповій Оксані Миколаївні,                         
1970 року народження, вул. Галушкіна, 83, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                     
Залещик Л. В.  від 28 вересня 2015 року № 1319/6-дз);  
 
 2 500,00 грн (дві тисячі п'ятсот гривень) — Прокопенко Ларисі Іванівні, 
1953 року народження, вул. Шатила, 3, кв. 124, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 17 вересня 2015 року № 1237/6-дз-к);  
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Ремідовському Юрію 
Ромуальдовичу, 1952 року народження, пров. Травневий, 12, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Новікової В. В. від 21 вересня 2015 року № 1282/6-дз); 
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 5 200,00 грн (п'ять тисяч двісті гривень) — Рябусі Наталії Леонідівні, 
1963 року народження, вул. Преображенська, 6, кв. 86, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 09 вересня 2015 року № 1196/6-дз-к);  

 
 4 500,00 грн (чотири тисячі п'ятсот гривень) — Ряснянській Світлані 
Василівні, 1965 року народження, вул. Київська, 3, кв. 4, на придбання 
медикаментів ля лікування чоловіка Ряснянського Олега Васильовича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                    
від 15 вересня 2015 року № 1220/6-дз-к);  
 
 2 700,00 грн (дві тисячі сімсот гривень) — Рословській-Козлітіній Ларисі 
Борисівні, 1955 року народження, вул. Короленка, 58/12, кв. 40, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 29 вересня 2015 року № 1332/6-дз-к);  
 
 14 200,00 грн (чотирнадцять тисяч двісті гривень) — Ришецой Тамарі 
Іванівні, 1947 року народження, вул. Пальміро Тольятті, 23, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2015 року № 1236/6-дз-к);  
 
 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Рудаковій Людмилі Степанівні, 
1940 року народження, вул. Толбухіна, 34, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 22 вересня 2015 року № 1298/6-дз-к);  
 
 7 000,00 грн (сім тисяч гривень) — Савчуку Івану Юрійовичу, 1993 року 
народження, вул. Кишинівська, 89, на придбання медикаментів для лікування 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Фомуляєва А. М. 
від 22 вересня 2015 року № 1287/6-дз); 
 
 4 900,00 грн (чотири тисячі дев'ятсот гривень) — Свинобей Оксані 
Василівні, 1976 року народження, вул. Волкова, 10, корп. 2, кв. 56, на 
придбання медикаментів для лікування доньки Свинобей Анни (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 04 вересня                   
2015 року № 1181/6-дз-к);  
 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Семенюк Світлані Петрівні,                        
1966 року народження, вул. Тульська, 67, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 11 вересня 2015 року № 1203/6-дз-к);  
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 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Стоян Тетяні Василівні, 1953 року 
народження, вул. Жовтневої революції, 37, кв. 312, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Новікової В. В. від 21 вересня 2015 року № 1278/6-дз); 
 
 32 700,00 грн (тридцять дві тисячі сімсот гривень) — Савченку 
Олександру Григоровичу, 1975 року народження, вул. Металургів, 3, кв. 6, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 07 вересня 2015 року                                   
№ 1161/6-дз-к);  
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Сабаді Тетяні Павлівні, 1978 року 
народження, вул. Героїв Сталінграда, 24/27, корп. 2, кв. 58, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Михальонка С. А. від 17 вересня 2015 року № 1245/6-дз); 
 
 7 300,00 грн (сім тисяч триста гривень) — Тарасюк Меланії Іванівні,    
1939 року народження, вул. Волкова, 26, корп. 1, кв. 48, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 18 вересня 2015 року № 1252/6-дз-к);  
 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Тиндюку Володимиру Вікторовичу, 
1985 року народження, вул. Жовтневої революції, 20, корп. 3, кв. 164, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Розгачова Р. О. від 17 вересня 2015 року                        
№ 1246/6-дз); 
 
 8 700,00 грн (вісім тисяч сімсот гривень) — Тимченку Андрію 
Анатолійовичу, 1942 року народження, вул. Варшавська, 2-а, кв. 52, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 28 вересня 2015 року                                   
№ 1327/6-дз-к);  
 
 4 450,00 грн (чотири тисяч чотириста п'ятдесят гривень) — Трегуб 
Любові Григорівні, 1951 року народження, вул. Жовтневої революції, 72, кв. 11, 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 18 вересня 2015 року                                       
№ 1247/6-дз-к);  
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Тітаренко Тетяні Іванівні, 
1954 року народження, просп. Перемоги, 20, кв. 83, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Голофаєва І. В. від 28 вересня 2015 року № 1320/6-дз); 
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 11 000,00 грн (одинадцять тисяч гривень) — Царинній Тетяні Степанівні, 
1947 року народження, вул. Віктора Чміленка, 137, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Захарченко Л. Б. від 18 вересня 2015 року № 1255/6-дз); 
 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Царюк Валентині Петрівні,                       
1941 року народження, вул. Металургів, 36, кв. 75, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит секретаря Кіровоградської міської ради 
Марковського І. І. від 21 вересня 2015 року № 1256/6-дз); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Царенко Меланії 
Володимирівні, 1955 року народження, вул. Прирічна, 23, кв. 2, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Дриги В. В. від 25 вересня 2015 року № 1306/6-дз); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Чернявській Людмилі 
Миколаївні, 1968 року народження, вул. Інтернаціональна, 3, кв. 3, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Голофаєва І. В. від 30 вересня 2015 року                        
№ 1341/6-дз); 
 
 3 500,00 грн (три тисячі п'ятсот гривень) — Чумаченко Любові Василівні, 
1953 року народження, вул. Карабінерна, 61, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 22 вересня 2015 року № 1291/6-дз-к);  
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Шаповал Ользі Валеріївні,                        
1984 року народження, вул. Чернишевського, 81, на придбання медикаментів 
для лікування доньки Макогон Наталії (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Полонського І. О. від 21 вересня 2015 року                      
№ 1300/6-дз); 
 
 1 400,00 грн (одна тисяча чотириста гривень) — Шапошнікову Сергію 
Євгеновичу, 1973 року народження, просп. Правди, 9, корп. 2, кв. 79, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 04 вересня 2015 року                                      
№ 1182/6-дз-к);  
 
 1 300,00 грн (одна тисяча триста гривень) — Швайці Миколі Федоровичу, 
1942 року народження, вул. Новоросійська, 26, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради     
Новікової В. В. від 21 вересня 2015 року № 1276/6-дз); 
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 10 300,00 грн (десять тисяч триста гривень) — Шестаковій Ірині 
Олексіївні, 1948 року народження, вул. Лінія 10-а, 55, кв. 24, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 31 серпня 2015 року № 1157/6-дз-к);  
 
 1 700,00 грн (одна тисяча сімсот гривень) — Шигиній Валерії Рафаілівні, 
1936 року народження, вул. Архангельська, 11, кв. 7, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 15 вересня 2015 року № 1219/6-дз-к);  
 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Шевченко Ірині Іванівні, 1968 року 
народження, вул. П'ятирічки 3-ї, 8, на придбання медикаментів для лікування 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради               
від 17 вересня 2015 року № 1238/6-дз-к);  
 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Шепетовській Тетяні Анатоліївні, 
1962 року народження, пров. Об'їзний, 52, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 22 вересня 2015 року № 1294/6-дз-к);  
 
 3 700,00 грн (три тисячі сімсот гривень) — Шевченку Анатолію 
Івановичу, 1968 року народження, вул. 50 років Жовтня, 5, кв. 50, на придбання 
медикаментів для лікування брата Шевченка Сергія Івановича (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 29 вересня                   
2015 року № 1333/6-дз-к);  
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Щербині Любові Федосіївні,                  
1962 року народження, пров. Акимівський, 41/2, на придбання медикаментів 
для лікування чоловіка Щербини Сергія Миколайовича (депутатський запит 
депутата Кіровоградської міської ради Шамардіна О. С. від 21 вересня                     
2015 року № 1263/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Юрченко Ользі Іванівні, 1967 року 
народження, вул. Звенигородська, 50, на придбання медикаментів для 
лікування сина Юрченка Сергія (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Шамардіна О. С. від 21 вересня 2015 року № 1266/6-дз); 
 
 3 100,00 грн (три тисячі сто гривень) — Якимчук Альоні Петрівні,                  
1987 року народження, вул. Металургів, 3, кв. 14, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Тарасенка О. І. від 10 жовтня 2015 року № 1348/6-дз); 
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 3 100,00 грн (три тисячі сто гривень) — Янко Аллі Михайлівні, 1947 року 
народження, вул. Карабінерна, 30/79, кв. 48, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 04 вересня 2015 року № 1171/6-дз-к);  
 
 
 
 Загальна сума складає 717 000,00 грн  (сімсот сімнадцять тисяч гривень) 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                         Ю. Вовк 


