
ПРОЕКТ 
 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ  ПЕРША  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 06 грудня 2013 року                                           № 2622 
 
Про надання одноразової  
грошової допомоги 
 
 Відповідно до статей 21, 22 Закону України „Про статус депутатів 
місцевих рад”, статті 26, пунктів 7, 8 статті 49 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши депутатський запит 
депутата міської ради Орлова А.О. від 03.12.2013 № 560/6-дз та 
три колективних депутатських запити депутатів міської ради від 29.11.2013 
№№ 557/6-дз, 558/6-дз, від 04.12.2013 № 561/6-дз, враховуючи клопотання 
міського голови Саінсуса О.Д. та депутатів, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Підтримати депутатський запит депутата міської ради 
Орлова А.О. та три колективних депутатських запити (додаються). 
 
 2. Надати одноразову грошову допомогу громадянам: 
 
 1 300 грн. (одна тисяча триста гривень) – Броніч Майї Петрівні, 
1939 року народження, вул. Червоногвардійська, 76, кв. 5, на придбання 
медикаментів для лікування сина Броніча Сергія (депутатський запит 
депутата Кіровоградської міської ради Орлова А.О. від 03.12.2013 
№ 560/6-дз); 
 

5 750 грн. (п'ять тисяч сімсот п'ятдесят гривень) – Журавльовій 
Тетяні Анатоліївні, 1958 року народження, вул. Пацаєва, 3, корп. 3, кв. 71, 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 29.11.2013 № 557/6-дз); 

 
 



5 900 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот гривень) – Макаренку Сергію 
Георгійовичу, 1964 року народження, вул. Жовтневої революції, 27,              
корп. 3, кв. 62, на придбання медикаментів для лікування (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 29.11.2013 
№ 558/6-дз); 

 
5 650 грн. ( п'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень) – Твердохлібу 

Миколі Васильовичу, 1962 року народження, вул. Зарічна, 28, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 04.12.2013 № 561/6-дз). 

 
3. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради  

виплатити допомогу вищезазначеним громадянам на загальну суму          
18 600 грн. (вісімнадцять тисяч шістсот гривень) за рахунок коштів, 
передбачених у міському бюджеті для надання грошової допомоги 
малозабезпеченим громадянам міста, підготувати інформацію про 
виконання даного рішення депутатам та управлінню апарату 
Кіровоградської міської ради в місячний термін. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 
населення, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Дригу В.В. 
 
 
 
Міський голова                                                                                    О.Саінсус 


