
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

від 25   серпня 2010  року                                                №  747

м. Кіровоград

Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим 
громадянам міста Кіровограда

Керуючись ст. 46  р. ІІ Конституції України,   ст. 34, 59  Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 5 р. ІІ Закону України “Про 
соціальні послуги”, відповідно до  Положення про комісію по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда,  затвердженого    
рішенням   Кіровоградської    міської   ради   від 24 липня 2003 року № 313, 
та рішень комісії по наданню допомоги  малозабезпеченим громадянам  міста  
Кіровограда  (протокол від 8 липня 2010 року № 6) виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

         1. Дати     одноразову    матеріальну        допомогу    малозабезпеченим
громадянам  міста  Кіровограда   (18 осіб) згідно з додатком 1 на  суму 
1800,00 грн. (одна  тисяча вісімсот гривень).
         2. Дати матеріальну допомогу особам, що є важкохворими і потребують 
значних коштів для лікування (24 особи), у розмірах, запропонованих 
комісією, згідно  з додатком 2 на суму 5600,00 грн. ( п’ять тисяч шістсот  
гривень).
         3. Відділу   бухгалтерського   обліку     Кіровоградської   міської    ради 
(Господарикова О.П.) виплатити матеріальну допомогу 42 громадянам    
згідно   з додатками 1, 2  на суму  7400,00 грн. (сім тисяч чотириста гривень) 
за рахунок коштів, передбачених для надання допомоги малозабезпеченим 
громадянам міста Кіровограда.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 
гуманітарного департаменту - заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради  Пупишеву В.Я.

Міський голова                                                                                 В.Пузаков

Тінькова
24-55-65



Додаток 1
до рішення виконкому                                                                                            
Кіровоградської міської ради

   від 25 серпня   2010 року
                     № 747

СПИСОК
громадян міста, яким надається 

      одноразова матеріальна допомога 

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові Місце проживання Су-
ма,

(грн.)
1 2 3 4
1 Гавриленко Людмила Георгіївна вул. Волкова, 10, к. 5, кв. 53 100,00
2 Гончарук Олена Семенівна вул. Можайського, 6, кв. 110 100,00
3 Каушан Євгеній Миколайович вул. Героїв Сталінграда, 14, кв. 69 100,00
4 Клюєнко Євдокія Михайлівна вул. Профінтерна, 56  100,00
5 Котельнікова Валентина Павлівна вул. Воровського, 59 100,00
6 Кузьміна Ганна Михайлівна вул. Панфіловців, 13 100,00
7 Кузьмич Федора Семенівна вул. Червонозорівська, 35/7 100,00
8 Кузьменко Лариса Григорівна вул. Тобілевича, 4, кв. 2 100,00
9 Малясова Алла Петрівна вул. Десантників, 69-б 100,00
10 Мещенко Лідія Тимофіївна вул. Маршала Конєва, 7, кв. 184 100,00
11 Нікітенко Варвара Дмитрівна пров. Кропивницького, 6 100,00
12 Олексієнко Антоніна Іванівна вул. Червонозорівська, 20/37, 

кв. 66
100,00

13 Плешкова Любов Никифорівна вул. Велика Пермська, 53/8, кв. 2 100,00
14 Полівач Катерина Петрівна вул. Яновського, 29 100,00
15 Санатов Петро Олександрович пров. Вишняківський, 15 100,00
16 Соколкіна Лідія Антонівна вул. Павлова,17-а 100,00
17 Трухін Микола Олексійович вул. Воровського, 52 100,00
18 Хоружа Марія Трохимівна вул. Степанова, 31 100,00

Загальна сума 1800,00

Директор  адміністративного департаменту –
заступник  міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                              П. Топчій



Додаток 2
до рішення виконкому                                                                                                                 
Кіровоградської міської ради

   від  25 серпня    2010 року
                     №   747

С П И С О К
громадян, яким надається матеріальна допомога у сумі, 

що перевищує 100 грн. (сто гривень)

200,00   грн.    (двісті    гривень) –    Бажухіній Олені Олександрівні 
(вул. Лінія 5-а, 23, кв. 7),  1959 року народження,  інваліду загального 
захворювання 3 групи, пенсія складає 709,00 грн., на придбання 
медикаментів для лікування; 

150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень) –  Бродуловій Ользі Миколаївні    
(вул. Воровського, 39/8, кв. 2), 1931 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 755,80 грн.,  на придбання медикаментів для лікування;

500,00 грн.   (п’ятсот    гривень)   –   Власенко  Тетяні   Анатоліївні 
(вул. Нижня П’ятихатська, 20-а, кв. 2), 1967 року народження, інваліду 
загального захворювання 1 групи, пенсія складає 982,15 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень) –  Голубу Володимиру Гавриловичу   
(вул. Тельмана, 10, кв. 60), 1935 року народження, пенсіонеру, пенсія складає 
700,25 грн.,  на придбання медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень)  –  Гришаєву Миколі Івановичу 
(вул. Волкова, 10, к. 5, кв. 56), 1945 року народження, пенсіонеру, пенсія 
складає 989,85 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті    гривень)    –   Даниловій   Ганні  Микитівні  
(вул. Соціалістична, 72), 1918 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
806,94 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті    гривень) – Іващенко Валентині Олександрівні 
(просп. Університетський, 17/2, кв. 140), 1984 року народження, інваліду 
загального захворювання 2 групи, пенсія складає 893,20 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00  грн.  (двісті  гривень) – Іващенко Світлані Олександрівні 
(просп. Комуністичний, 12-а, кв. 7), 1936 року народження, пенсіонерці, 
пенсія складає 936,53 грн., на придбання медикаментів для лікування;
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200,00 грн. (двісті гривень) –  Ковальову Анатолію Володимировичу 
(пров. Бережний, 19), 1953 року народження, інваліду загального 
захворювання 1 групи, пенсія складає 783,63 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень) – Коваленко Валентині Федорівні 
(вул. Металургів, 16, кв. 38), 1953 року народження, інваліду загального 
захворювання 1 групи, пенсія складає 803,32 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень) – Кошовій Людмилі Володимирівні 
(вул. Прирічна, 9-а, кв. 2), 1972 року народження, інваліду загального 
захворювання 2 групи, пенсія складає 695,00 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00  грн. (двісті   гривень)   –  Кудрянок  Катерині   Григорівні  
(пров. Фортечний, 21-а, кв. 170), 1949 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 789,39 грн., на придбання медикаментів для лікування;

500,00 грн. (п’ятсот  гривень) –    Ляховець   Зої    Трохимівні  
(вул. Далекосхідна,  20), 1951 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
622,22 грн., на придбання медикаментів для лікування;

500,00 грн. (п’ятсот гривень) –       Міняйлу   Івану   Яковичу 
(вул. Халтуріна, 1/28), 1943 року народження, інваліду загального 
захворювання 2 групи,  пенсія складає 941,22 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00  грн.   (двісті     гривень)    –    Поповій   Надії   Микитівні   
(пров. Фортечний, 21, кв. 56), 1940 року народження, інваліду загального 
захворювання 3 групи,  пенсія складає 833,31 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

500,00  грн. (п’ятсот гривень) –   Пузирєй   Світлані   Григорівні 
(вул. Металургів, 12, кв. 61), 1974 року народження, непрацюючій, на 
придбання медикаментів для лікування;

200,00  грн.   (двісті   гривень)    –    Руденко   Валентині   Сергіївні 
(вул. Космонавта Попова, 9, к. 2, кв. 49), 1950 року народження, інваліду 
загального захворювання 2 групи, пенсія складає 744,03 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;
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150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень) –  Сідлаковській Любові Федорівні 
(вул. Фісановича, 4, кв. 3), 1931 року народження, інваліду загального 
захворювання 2 групи, пенсія складає 918,84 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

150,00 грн.   (сто п’ятдесят  гривень)   –   Смірнову Петру Матвійовичу 
(вул. Кірова, 9, кв. 19), 1930 року народження, інваліду загального 
захворювання 2 групи, пенсія складає 1404,92 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті     гривень)      –    Сухонос   Дарії   Нестерівні 
(вул. Варшавська, 2-а, кв. 17), 1942 року народження, інваліду загального 
захворювання 2 групи, пенсія складає 889,45 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00   грн.   (двісті     гривень)      –    Чайчук     Марії    Юхимівні 
(вул. Сумська, 19, кв. 1), 1935 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
862,67 грн., на придбання медикаментів для  лікування;

200,00  грн.   (двісті   гривень)    –  Шикеровій Олександрі 
Володимирівні (вул. Бєляєва, 12, кв. 18), 1963 року народження, інваліду 
загального захворювання 2 групи, пенсія складає 791,48 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00  грн.   (двісті   гривень)     –     Швирковій   Ганні   Семенівні 
(просп. Правди, 8, к. 4, кв. 65), 1927 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 1367,64 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00 грн.   (сто п’ятдесят  гривень)   –   Щеголькову Анатолію 
Григоровичу (вул. Чапаєва, 44/7), 1947 року народження, пенсіонеру, пенсія 
складає 763,73 грн., на придбання медикаментів для лікування.

Загальна сума складає: 5600,00 грн.  ( п’ять тисяч шістсот гривень).

Директор  адміністративного департаменту –
заступник  міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                              П. Топчій



Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим 
громадянам міста Кіровограда

Керуючись ст. 46  р. ІІ Конституції України,   ст. 34, 59  Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 5 р. ІІ Закону України “Про 
соціальні послуги”, відповідно до  Положення про комісію по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда,  затвердженого    
рішенням   Кіровоградської    міської   ради   від 24 липня 2003 року № 313, 
та рішень комісії по наданню допомоги  малозабезпеченим громадянам  міста  
Кіровограда  (протокол від 8 липня 2010 року № 6) виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

         1. Дати     одноразову    матеріальну        допомогу    малозабезпеченим
громадянам  міста  Кіровограда   (18 осіб) згідно з додатком 1 на  суму 
1800,00 грн. (одна  тисяча вісімсот гривень).
         2. Дати матеріальну допомогу особам, що є важкохворими і потребують 
значних коштів для лікування (24 особи), у розмірах, запропонованих 
комісією, згідно  з додатком 2 на суму 5600,00 грн. ( п’ять тисяч шістсот  
гривень).
         3. Відділу   бухгалтерського   обліку     Кіровоградської   міської    ради 
(Господарикова О.П.) виплатити матеріальну допомогу 42 громадянам    
згідно   з додатками 1, 2  на суму  7400,00 грн. (сім тисяч чотириста гривень) 
за рахунок коштів, передбачених для надання допомоги малозабезпеченим 
громадянам міста Кіровограда.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 
гуманітарного департаменту - заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради  Пупишеву В.Я.



Міський голова                                                                                 В.Пузаков

Тінькова
24-55-65


