
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 вересня  2011 року         № 761

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 30 червня 2011 року № 623 „Про 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради’’, враховуючи 
рішення комісії по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам міста 
Кіровограда (протокол № 6 від 28 липня 2011 року), Кіровоградська міська 
рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Дати матеріальну допомогу 9 особам, що є важкохворими і 
потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком на суму 
38270,00 грн. (тридцять вісім тисяч двісті сімдесят гривень).

2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
(Господарикова О.П.) виплатити допомогу 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 Андреєву Л.М.

Міський голова                                                                               О.Саінсус

Тінькова
24-55-65



Додаток 
до рішення Кіровоградської 
міської ради
від 14 вересня 2011 року
№ 761

СПИСОК
громадян міста, яким надається

одноразова матеріальна допомога

800,00 грн. (вісімсот гривень) – Васильєвій Аллі Федорівні, 
1939 року народження, (вул. Київська, 11/3, кв. 16), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата міської ради Костенко О.В. від 
23.06.11 №  59/6-дз);

10210,00 грн. (десять тисяч двісті десять гривень) – Жильцовій 
Валентині Василівні, 1940 року народження, (вул. Комарова, 9, кв. 64), на 
придбання медикаментів для проведення оперативного лікування (запит 
депутата Кіровоградської міської ради Гамальчука М.П. від 02.06.11 
№ 52/6-дз);

4060,00 грн. (чотири тисячі шістдесят гривень) – Змеул Ганні 
Василівні, 1945 року народження, (вул. Героїв Сталінграда, 28, кв. 14), на 
придбання медикаментів для лікування (колективний запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 20.07.11 № 63/6-дз);

3000,00 грн. (три тисячі гривень) – Корінній Валентині Євстигніївні, 
1958 року народження, (вул. Богдана Хмельницького, 41-а), на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Корінного Сергія Павловича, 1955 року 
народження (запит депутата Кіровоградської міської ради Терзова Д.С. від 
26.07.11 № 65/6-дз);

1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Крошці Олексію 
Івановичу, 1930 року народження, (пров. Кільцевий, 2), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Кур’яна А.С. від 22.06.11 № 58/6-дз);

1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Пастушук Антоніні Федорівні, 
1931 року народження, (вул. Барболіна, 16), на придбання медикаментів для 
проведення оперативного лікування (запит депутата Кіровоградської міської 
ради Шаповалової В.Ф. від 14.06.11 № 54/6-дз);
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3000,00 грн. (три тисячі гривень) – Петренко Вірі Василівні, 1951 року 
народження, (вул. Преображенська, 107, кв. 10), на придбання медикаментів 
для проведення оперативного лікування (запит депутата Кіровоградської 
міської ради Голуба Д.В. від 25.07.11 № 64/6-дз);

10000,00 грн. (десять тисяч гривень) – Цупренко Вірі Леонідівні,
1950 року народження, (просп. Перемоги, 12, корп. 4, кв. 47), на придбання 
медикаментів для лікування (колективний запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 20.06.11 № 56/6-дз);

4700,00 грн. (чотири тисячі сімсот гривень) – Чемерис Людмилі 
Павлівні, 1959 року народження, (пров. Спускний, 38, кв. 1), на придбання 
медикаментів для проведення оперативного лікування (колективний запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 18.07.11 № 62/6-дз).

Загальна сума складає 38270,00 грн. (тридцять вісім тисяч двісті 
сімдесят гривень).

Начальник відділу соціальної 
підтримки населення           Ю.Вовк


