
 
 
           

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П'ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 жовтня 2015 року                                                                    №  4723 
 

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 13 жовтня 2015 року № 4689 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, від 28 жовтня 2015 № 4714 “Про депутатські 
запити депутатів Кіровоградської міської ради” та відповідно до рішення 
комісії по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда 
(протоколи від 21 жовтня 2015 року № 10, від 28 жовтня 2015 року № 11), 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 49 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму 362 900,00 грн  (триста шістдесят дві  тисячі дев'ятсот гривень). 
 2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
виплатити допомогу 49 особам на суму 362 900,00 грн  (триста шістдесят дві  
тисячі дев'ятсот 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 “146 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму 717 450 (сімсот сімнадцять тисяч чотириста п'ятдесят гривень)” 
замінити на “145 особам, що є важкохворими і потребують значних коштів для 
лікування, згідно з додатком на суму 712 450 (сімсот дванадцять тисяч 
чотириста п'ятдесят гривень)”;  
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 в пункті 2 цифри та слова “146 особам на суму 717 450 (сімсот сімнадцять 
тисяч чотириста п'ятдесят гривень)” замінити на “145 особам на суму                             
712 450 (сімсот дванадцять тисяч чотириста п'ятдесят гривень)”; 
 у додатку до рішення вилучити цифри та слова: 
 “5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Гончаренку Олександру 
Никифоровичу, 1940 року народження, вул. Єгорова, 71, на придбання 
медикаментів на лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Голуба Д. В. від 12 серпня 2015 року № 1086/6-дз)”. 
 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  
                                                                                     28 жовтня 2015 року 
                                                                                     №  4723 

 
СПИСОК 

громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 

 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Афанасєву Леоніду Павловичу,               
1947 року народження, пров. Ковалівський, 13, кв. 71, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Голофаєва І. В. від 28 жовтня 2015 року № 1390/6-дз); 

 

 4 700,00 грн (чотири тисячі сімсот гривень) — Бардасю Володимиру 
Степановичу, 1953 року народження, просп. Перемоги, 6, кв. 57, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Воленшчак Н. А. від 12 жовтня 2015 року № 1368/6-дз); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Богачику Євгену Сергійовичу,            
1926 року народження, вул. Олени Бур'янової, 18, кв. 2, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Голофаєва І. В. від 28 жовтня 2015 року № 1387/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Бохмату Віктору Петровичу,                         
1962 року народження, вул. Некрасова, 26, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                          
Юрченка І. А. від 13 жовтня 2015 року № 1370/6-дз);  
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Гречці Олексію Семеновичу,                 
1919 року народження, тупик Київський, 9, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Голофаєва І. В. від 28 жовтня 2015 року № 1389/6-дз); 
 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Григоращенко Надії Іванівні,           
1960 року народження, вул. Воронцовська, 1/14, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Шамшура О. З. від 16 жовтня 2015 року № 1376/6-дз);  

 
 8 800,00 грн (вісім тисяч вісімсот гривень) — Грібенші Олені 
Володимирівні, 1982 року народження, вул. Покровська, 39, кв. 1, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 12 жовтня 2015 року № 1361/6-дз-к);  
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 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Гузарь Ользі Вікторівні, 1971 року 
народження, просп. Комуністичний, 4-а, кв. 35, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                     
Калапи С. Г. від 27 жовтня 2015 року№ 1384/6-дз); 
 

 2 800,00 грн (дві тисячі вісімсот гривень) — Гуліній Юлії Вікторівні,                   
1982 року народження, вул. Волкова, 8, корп. 2, кв. 63, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 12 жовтня 2015 року № 1365/6-дз-к);  
 
 2 750,00 грн (дві тисячі сімсот п'ятдесят гривень) — Денисовій Катерині 
Миколаївні, 1955 року народження, просп. Правди, 3, корп. 4, кв. 48, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 09 жовтня 2015 року № 1352/6-дз-к);  

 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Діденко Єфросинії Арсентіївні, 
1931 року народження, вул. Маршала Конєва, 5, корп. 2, кв. 146 на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Хоха Д. В. від 16 жовтня 2015 року № 1377/6-дз); 

 
 20 000,00 грн (двадцять тисяч гривень) — Джемизі Анатолію 
Васильовичу, 1940 року народження, вул. Преображенська, 8, кв. 61 на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Марковського І. І. від 28 жовтня 2015 року                    
№ 1406/6-дз); 

 
 24 000,00 грн (двадцять чотири тисячі гривень) — Добровольському 
Аркадію Дмитровичу, 1941 року народження, пров. Халтуріна, 18, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 15 жовтня 2015 року № 1375/6-дз-к); 

 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Доді Валентині Григорівні,                        
1946 року народження, вул. Жовтневої революції, 28, кв. 40, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Воленшчак Н. А. від 12 жовтня 2015 року № 1362/6-дз); 
 

 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Долгушевій Людмилі Михайлівні, 
1944 року народження, вул. Пирогова, 26, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                 
Юрченка І. А. від 12 жовтня 2015 року № 1353/6-дз); 
 

 10 000,00 грн (десять тисяч гривень) — Доленко Олені Вікторівні,                  
1988 року народження, вул. В'ячеслава Чорновола, 1-б, кв. 71, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Костенко О. В. від 13 жовтня 2015 року № 1369/6-дз); 
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 5 250,00 грн (п'ять тисяч двісті п'ятдесят гривень) — Єлісеєвій Наталії 
Володимирівні, 1952 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 10, кв. 4, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 28 жовтня 2015 року № 1400/6-дз-к); 

 
 4 500,00 грн (чотири тисячі п'ятсот гривень) — Квашиній Ганні 
Василівні, 1951 року народження, вул. Волкова, 6, корп. 3, кв. 23, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 12 жовтня 2015 року № 1360/6-дз-к); 

 
 6 000,00 грн (шість тисяч гривень) — Кишляну Сергію Борисовичу,                        
1978 року народження, пров. Ламаний, 3, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                     
Тітова Ю. О. від 28 жовтня 2015 року № 1392/6-дз); 

 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Коломойцю Віктору Івановичу,                        
1962 року народження, пров. Котовського, 5, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                     
Юрченка І. А. від 28 жовтня 2015 року № 1404/6-дз); 

 
 64 200,00 грн (шістдесят чотири тисячі двісті гривень) — Корніловій 
Ірині Леонідівні, 1974 року народження, вул. Пацаєва, 8, корп. 2, кв. 66, на 
придбання медикаментів для лікування доньки Корнілової Марії (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 28 жовтня                   
2015 року № 1399/6-дз-к); 

 

 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Кравченко Вікторії Олександрівні, 
1986 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 32, кв. 58, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 27 жовтня 2015 року № 1393/6-дз-к); 

 

 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Крамаренко Тетяні Михайлівна,                     
1976 року народження, пров. Фортечний, 21, кв. 171, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Марковського І. І. від 23 жовтня 2015 року № 1383/6-дз); 

 

 4 500,00 грн (чотири тисячі п'ятсот гривень) — Кудрявцевій Вєні Іванівні, 
1947 року народження, вул. Волкова, 4, корп. 1, кв. 13, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 12 жовтня 2015 року № 1359/6-дз-к); 

 

 10 000,00 грн (десять тисяч гривень) — Кумпан Любові Станіславівні, 
1959 року народження, вул. Пацаєва, 5, корп. 2, кв. 46, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 28 жовтня 2015 року № 1401/6-дз-к); 
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 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Лєпшеєвій Ірині Володимирівні,                         
1964 року народження, площа Дружби народів, 1, кв. 56, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Калапи С. Г. від 27 жовтня 2015 року № 1385/6-дз);  

 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Лиходеєву Веніаміну 
Олександровичу, 1958 року народження, вул. Пирогова, 15, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської 
міської ради Юрченка І. А. від 13 жовтня 2015 року № 1371/6-дз); 
 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Немійській Людмилі Іванівні,                    
1974 року народження, вул. Полтавська, 30, кв. 113,  на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської 
міської ради Топчія П. С. від 20 жовтня 2015 року № 1378/6-дз); 

 
 5 350,00 грн (п'ять тисяч триста п'ятдесят гривень) — Павловській Ніні 
Андріївні, 1935 року народження, вул. Бабушкіна, 31, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 28 жовтня 2015 року № 1398/6-дз-к); 

 
 14 100,00 грн (чотирнадцять тисяч сто гривень) — Пономаренко Людмилі 
Олексіївні, 1973 року народження, вул. Маршала Конєва, 13, корп. 2, кв. 90, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 28 жовтня 2015 року № 1394/6-дз-к); 

 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Попрузі Надії Митрофанівні,                        
1953 року народження, вул. Євгена Маланюка, 9, кв. 12, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Мосіна О. В. від 21 жовтня 2015 року № 1380/6-дз); 
 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Потаповій Надії Павлівні,                   
1960 року народження, вул. Карпатська, 39-а,  на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської міської ради 
Заботкіна В. В. від 12 жовтня 2015 року № 1356/6-дз); 

 
 11 000,00 грн (одинадцять тисяч гривень) — Рябоненко Світлані 
Леонідівні, 1971 року народження, вул. Волкова, 30, кв. 72, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 28 жовтня 2015 року № 1397/6-дз-к); 

 
 9 700,00 грн (дев'ять тисяч сімсот гривень) — Слісаренку Григорію 
Васильовичу, 1956 року народження, тупик Азовський, 3, кв. 16, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 12 жовтня 2015 року № 1355/6-дз-к); 
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 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Сотник Людмилі Іванівні, 1951 року 
народження, вул. Жовтневої революції, 26, корп. 2, кв. 89, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Воленшчак Н. А. від 12 жовтня 2015 року № 1363/6-дз); 

 
 20 900,00 грн (двадцять тисяч дев'ятсот гривень) — Стаценко Валентині 
Миколаївні, 1948 року народження, вул. Краснопресненська, 4, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 28 жовтня 2015 року № 1396/6-дз-к); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Талпі Марії Василівні, 1973 року 
народження, вул. Чигиринська, 8, на придбання медикаментів для лікування 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Голофаєва І. В.                   
від 28 жовтня 2015 року№ 1388/6-дз); 
 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Терещенко Галині Петрівні,           
1950 року народження, вул. Донецька, 50, на придбання медикаментів для 
лікування племінника Ібрагімова Артура Артуровича (депутатський запит 
депутата Кіровоградської міської ради Марковського І. І. від 27 жовтня                   
2015 року № 1384/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Тимошевській Світлані 
Олександрівні, 1981 року народження, вул. Паризької комуни, 6, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Калкіної Л. І. від 21 жовтня 2015 року № 1363/6-дз); 
 
 23 850,00 грн (двадцять три тисячі вісімсот п'ятдесят гривень) — 
Трибиненко Любові Пантеліївні, 1939 року народження, вул. Покровська, 28, 
кв. 1, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 27 жовтня 2015 року                           
№ 1386/6-дз-к);  
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Трошину Олександру Геннадійовичу, 
1963 року народження, вул. Московська, 84, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 12 жовтня 2015 року № 1364/6-дз-к); 

 
 6 400,00 грн (шість тисяч чотириста гривень) — Урсаленку Сергію 
Миколайовичу, 1959 року народження, пров. Верхньовеселий, 2-в, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 28 жовтня 2015 року № 1402/6-дз-к); 

 
 
 



6 
 10 000,00 грн (десять тисяч гривень) — Ушанському Олександру 
Анатолійовичу, 1969 року народження, вул. Металургів, 36, кв. 66, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Костенко О. В. від 28 жовтня 2015 року                           
№ 1405/6-дз);  

 
 16 100,00 грн (шістнадцять тисяч сто гривень) — Хриптан Любові 
Анатоліївні, 1957 року народження, вул. Пальміро Тольятті, 33, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 28 жовтня 2015 року № 1395/6-дз-к); 

 
 2 300,00 грн (дві тисячі триста гривень) — Циньку Віталію Юрійовичу,                     
1968 року народження, вул. Космонавта Попова, 24, корп. 2, кв. 85, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата  
Кіровоградської міської ради Мамедова В. З. о. від 12 жовтня 2015 року            
№ 1358/6-дз); 

 
 3 700,00 грн (три тисячі сімсот гривень) — Цуркану Сергію Петровичу, 
1962 року народження, вул. Дем'яна Бєдного, 45, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 28 жовтня 2015 року № 1403/6-дз-к); 

 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Цюпі Раїсі Степанівні, 1938 року 
народження, вул. Куйбишева, 1-а, кв. 10, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської міської ради 
Білобрової Т. Д. від 12 жовтня 2015 року № 1367/6-дз);  
 
 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Щериці Ніні Іванівні, 1960 року 
народження, вул. Пушкіна, 26, кв. 3, на придбання медикаментів для лікування 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Мосіна О. В.                      
від 21 жовтня 2015 року № 1381/6-дз); 
 
 7 000,00 грн (сім тисяч гривень) — Яковлевій Людмилі Миколаївні,               
1960 року народження, пров. Колгоспний, 9, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської міської ради 
Заботкіна В. В. від 12 жовтня 2015 року № 1357/6-дз). 
 
 
 Загальна сума складає 362 900,00 грн  (триста шістдесят дві  тисячі 
дев'ятсот гривень). 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                         Ю. Вовк 


