
                                                                                             
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   27 березня 2014 року                                                                № 2909 
 
 
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 06 березня 2014 року № 2885 “Про депутатські  запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, рішення комісії по наданню допомоги 
малозабезпеченим громадянам м. Кіровограда від 21 березня 2014 року № 2,  
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 30 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                             
на суму    147200,00   грн. (сто сорок сім тисяч двісті 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          
Дригу В. В. 
 
 
 
Міський голова                                                                                            О. Саінсус 
 
 
 
 
Тінькова   24 55 65 
 



            Додаток  
                                                                                      до рішення Кіровоградської 
                                                                                      міської ради  
                                                                                      27 березня 2014 року 
                                                                                      № 2909 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 
 3800,00 грн. (три тисячі вісімсот гривень) — Бабаєву Руслану 
Сергійовичу, 1982 року народження, вул. Тобілевича, 15, кв. 2, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 26 лютого  2014 року № 607/6-дз-к); 
 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Воробйову Михайлу Івановичу, 
1950 року народження, вул. Пушкіна, 64, кв. 4, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської міської ради                    
Мосіна О. В. від  07 лютого 2014 року № 593/6-дз); 
 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Бадовій Людмилі Миколаївні,           
1942 року народження, вул. Яновського, 157-а, кв. 78, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської 
міської ради Мосіна О. В. від 18 лютого  2014 року № 597/6-дз); 
 
 7150,00 грн. (сім тисяч сто п'ятдесят гривень) — Васіній Лідії 
Миколаївні, 1952 року народження, вул. Космонавта Попова, 9, корп. 2, кв. 219, 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 06 березня  2014 року № 625/6-дз-к, 
депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Марковського І. І. 
від 28 лютого 2014 року № 611/6-дз); 
 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Горбенко Людмилі Антонівні,             
1937 року народження, вул. 50 років Жовтня, 25, кв. 23, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Рибкіна В. М. від 18 лютого 2014 року № 598/6-дз); 
 
 3800,00 грн. (три тисячі вісімсот гривень) — Данчулу Володимиру 
Миколайовичу, 1937 року народження, вул. Районний Бульвар, 4, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 06 лютого 2014 року № 590/6-дз-к); 
 
 1500,00 грн. (одна тисяча п'ятсот гривень) — Дученко Ірині Миколаївні, 
1962 року народження, вул. Шевченка, 41, кв. 10, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради  від  25 лютого 2014 року № 603/6-дз-к); 
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 10200,00 грн. (десять тисяч двісті  гривень) — Дяченко Марині Василівні,       
1984 року народження, просп. Комуністичний, 21, кв. 717, на придбання 
медикаментів для лікування сина Дяченка Владислава (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 27 лютого                  
2014 року   № 609/6-дз-к); 
 
 5900,00 грн. (п'ять тисяч дев'ятсот гривень) — Ігнатовій Наталії 
Федорівні, 1961 року народження, вул. Генерала Жадова, 23, корп. 1, кв. 55, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 06 березня 2014 року                                   
№ 623/6-дз-к); 
 
 2000,00 грн. (дві  тисячі гривень) — Кіяшко Аллі Миколаївні, 1961 року 
народження, вул. Генерала Шумілова, 39, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 06 березня 2014 року  № 629/6-дз-к); 
 
 4900,00 грн. (чотири тисячі дев'ятсот гривень) — Крупенко Марині 
Віталіївні,  1965 року народження, пров. Фортечний, 21-а, кв. 88, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 06 березня 2014 року  № 619/6-дз-к); 

 
 2000,00 грн. (дві тисячі гривень) — Лисенко Вікторії Євгенівні,                   
1978 року народження, просп. Університетський, 21, кімн. 413, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 21 лютого 2014 року  № 602/6-дз-к); 
 
 3000,00 грн. (три тисячі гривень) — Малій Марині Олександрівні,            
1981 року народження, вул. Повітрянофлотська, 67, корп. 2, кв. 37, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Прокоф''єва О. Б. від 17 лютого 2014 року            
№ 595/6-дз); 
 
 12850,00 грн. (дванадцять тисяч вісімсот п'ятдесят гривень) — Марчик 
Вірі Максимівні, 1938 року народження, вул. Комарова, 52, кв. 70, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 06 березня 2014 року  № 621/6-дз-к); 
 
 10800,00 грн. (десять тисяч вісімсот гривень) — Мельник Олені Іванівні, 
1972 року народження, вул. Валентини Терешкової, 86/12, на придбання 
медикаментів для лікування сина Мельника Станіслава (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 05 березня               
2014 року  № 613/6-дз-к); 
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 2650,00 грн. (дві тисячі шістсот п'ятдесят гривень) — Москаленко Олені 
Петрівні, 1953 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 11, кв. 121, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 06 березня 2014 року  № 628/6-дз-к); 

 
 2500,00 грн. (дві тисячі п'ятсот гривень) — Моцкобілі Ганні 
Олександрівні, 1932 року народження, вул. Космонавта Попова, 20, корп. 5,             
кв. 39, на придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Рибкіна В. М. від 18 лютого 2014 року                               
№ 599/6-дз); 
 
 9000,00 грн. (дев'ять тисяч гривень) — Назарець Федору Степановичу,               
1942 року народження, вул. Полтавська, 22, кв. 64, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 05 березня 2014 року № 614/6-дз-к); 
 
 8100,00 грн. (вісім тисяч сто гривень) — Насипайку Миколі Назаровичу,               
1934 року народження, пров. Арнаутовський, 1-а, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 06 березня 2014 року № 624/6-дз-к); 
  
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Наумовій Валентині Тихонівні,         
1958 року народження, просп. Університетський, 23, корп. 1, кв. 147, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Прокоф'єва О. Б. від 17 лютого 2014 року                   
№ 596/6-дз); 
 
 1500,00 грн. (одна тисяча п'ятсот гривень) — Олійник Ользі Вікторівні, 
1963 року народження, вул. Краснодарська, 14, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                           
Рибкіна В. М. від 18 лютого 2014 року № 600/6-дз); 

 
 23000,00 грн. (двадцять три тисячі гривень) — Пугаченко Лілії 
Леонідівні, 1960 року народження, вул. Полтавська, 24, корп. 1, кв. 81, на 
придбання медикаментів для лікування чоловіка Пугаченка Юрія 
Валентиновича (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 26 лютого 2014 року № 605/6-дз-к); 
 
 4350,00 грн. (чотири тисячі триста п'ятдесят гривень) — Ралко Людмилі 
Миколаївні, 1950 року народження, вул. Металургів, 33, кв. 133, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 06 березня 2014 року № 627/6-дз-к); 
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 2650,00 грн. (дві тисячі шістсот п'ятдесят гривень) — Стецюку Михайлу 
Григоровичу, 1956 року народження, вул. Петровського, 74, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 06 березня 2014 року   № 626/6-дз-к); 

 
 6700,00 грн. (шість тисяч сімсот гривень) — Унгул Аллі Миколаївні,   
1946 року народження, пров. Ковалівський, 13, кв. 26, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 06 березня 2014 року   № 618/6-дз-к); 

 
 2000,00 грн. (дві тисячі гривень) — Черновій Тетяні Михайлівні,                      
1981 року народження, вул. Вінницька, 6, на придбання медикаментів для 
лікування сина Чернова Олександра (депутатський запит депутата  
Кіровоградської міської ради  Калкіної Л. І. від 05 березня 2014 року                            
№ 615/6-дз); 
 
 4650,00 грн. (чотири тисячі шістсот п'ятдесят гривень) — Шапран Ользі 
Олександрівні, 1955 року народження, вул. Космонавта Попова, 22, корп. 1,              
кв. 74, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 06 березня 2014 року                          
№ 622/6-дз-к); 
 
 3500,00 грн. (три тисячі п'ятсот гривень) — Шульзі Наталії 
Олександрівні, 1963 року народження, вул. 50 років Жовтня, 5, кв. 26, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 26 лютого 2014 року № 606/6-дз-к); 
 
 3700,00 грн. (три тисячі сімсот гривень) — Щербаченко Марії Петрівні, 
1943 року народження, вул. Преображенська, 6, кв. 191, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 03 березня 2014 року № 612/6-дз-к); 
 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Щериці Анатолію Яковичу,                   
1947 року народження, вул. Пушкіна, 26, кв. 3,  на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                         
Мосіна О. В. від 07 лютого 2014 року № 591/6-дз-к). 

 
  
Загальна сума складає 147200,00  грн. (сто сорок сім тисяч двісті гривень). 
 
 
Начальник  відділу соціальної  
підтримки населення                                                                           Ю. Вовк 


