
                                                                                             
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  24 квітня 2014 року                                                                           № 3015 
 
 
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 27 березня 2014 року № 2895 “Про депутатські  запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”  Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 22 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму  82800,00   грн. (вісімдесят дві  тисячі  вісімсот  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  
                                                                                      24   квітня 2014 року 
                                                                                      № 3015 

 
СПИСОК 

громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 
 1500,00 грн. (одна тисяча п'ятсот гривень) — Вареник Тамарі 
Костянтинівні, 1951 року народження, вул. Жовтневої революції, 7, кв. 6, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Голофаєва І. В. від  14 березня  2014 року                      
№ 633/6-дз); 
 
 6700,00 грн. (шість  тисяч сімсот гривень) — Гуржину Івану Ігоровичу, 
1989 року народження, вул. Бєляєва, 27, корп. 1, кв. 54, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів  
Кіровоградської міської ради від  19 березня 2014 року № 637/6-дз-к); 
 
 2700,00 грн. (дві тисячі сімсот гривень) — Доленко Валентині 
Володимирівні, 1966 року народження, вул. В'ячеслава Чорновола, 1-б, кв. 1, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 27 березня 2014 року № 656/6-дз-к); 
 
 4100,00 грн. (чотири тисячі сто гривень) — Драч Аллі Іванівні, 1951 року 
народження, вул. Львівська, 43, на придбання медикаментів для лікування 
(колективний депутатський запит депутатів  Кіровоградської міської ради              
від 24 березня  2014 року № 643/6-дз-к); 
 
 1600,00 грн. (одна тисяча шістсот гривень) — Ємець Лідії Степанівні,                     
1930 року народження, вул. Волкова, 14, корп. 1, кв. 31, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Шаповалової  В. Ф. від 17 березня 2014 року   № 635/6-дз); 
 
 5350,00 грн. (п'ять тисяч триста п'ятдесят  гривень) — Квашуку                   
Дмитру Володимировичу, 1947 року народження, просп. Пермоги, 2, кв. 10, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 25 березня 2014 року                                          
№ 646/6-дз-к); 
 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Коваленко Олені Миколаївні,               
1961 року народження, вул. Генерала Жадова, 28, корп. 1, кв. 36, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від  27 березня  2014 року № 658/6-дз-к); 
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 3600,00 грн. (три тисячі шістсот гривень) — Кулевцовій Оксані  Іванівні, 
1980 року народження, пров. Кінний, 6, кв. 32, на придбання медикаментів для 
лікування сина Кулевцова Данила (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 25 березня 2014 року № 648/6-дз-к); 
  
 1000,00 грн. (одна  тисяча гривень) — Лукомській Ганні Степанівні,            
1961 року народження, вул. Комарова, 12-а, кв. 35, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Новікової В. В. від 26 березня 2014 року  № 641/6-дз); 
 
 2000,00 грн. (дві тисячі гривень) — Луцюк Ользі Віталіївні, 1969 року 
народження, вул. Бєлінського, 2, кв. 39, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 27 березня 2014 року № 657/6-дз-к); 
  
 2000,00 грн. (дві тисячі гривень) — Малухіній Марині Миколаївні                   
1988 року народження, вул. Волкова, 4, корп. 4, кв. 17, на придбання 
медикаментів для лікування сина Малухіна Костянтина (депутатський запит 
депутата  Кіровоградської міської ради  Шаповалової В. Ф. від 17 березня                  
2014 року  № 636/6-дз); 
 
 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень) — Мамченко Юлії Іванівні,                 
1974 року народження, вул. Академіка Корольова, 23, кв. 80, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 14 березня 2014 року  № 634/6-дз-к); 
 
 3000,00 грн. (три тисячі гривень) — Миргородській Ірині Вадимівні,         
1956 року народження, вул. Генерала Шумілова, 23, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Манжул С. В. від 25 березня 2014 року  № 644/6-дз); 
 
 8400,00 грн. (вісім тисяч чотириста гривень) — Нікіфоровій Олені 
Олексіївні, 1965 року народження, вул. Васнецова, 6, кв. 94, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 25 березня 2014 року  № 647/6-дз-к); 

 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Пак Ользі Миколаївні, 1961 року 
народження, вул. Яновського, 56, кв. 51, на придбання медикаментів для 
лікування сина Пака Максима (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Новікової  В. В. від 24 березня 2014 року № 640/6-дз); 
 
 2000,00 грн. (дві тисячі гривень) — Півнєву Геннадію Івановичу,               
1950 року народження, вул. Лінія 2-а, 9, кв. 6, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                      
Кролевця А. В. від 19 березня 2014 року № 639/6-дз-к); 
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 4700,00 грн. (чотири тисячі сімсот гривень) — Плішко Антоніні Іванівні,               
1958 року народження, вул. Жовтневої революції, 26, корп. 3, кв. 47, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Романюк Г. М. від 25 березня 2014 року         
№ 645/6-дз); 
  
 7200,00 грн. (сім тисяч двісті гривень) — Полозюк Катерині Іванівні,         
1949 року народження, вул. Валентини Терешкової, 124, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 27 березня 2014 року  № 653/6-дз-к); 
 
 2950,00 грн. (дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят гривень) — Рудченко Ользі 
Трохимівні, 1955 року народження, вул. Куйбишева, 46, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради   від 27 березня 2014 року № 654/6-дз); 

 
 6700,00 грн. (шість тисяч сімсот гривень) — Сіденку Юрію Васильовичу, 
1966 року народження, вул. Бєляєва, 5, корп. 1, кв. 31, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 26 березня 2014 року № 649/6-дз-к); 
 
 2500,00 грн. (дві тисячі  п'ятсот гривень) — Сінькову Олегу Леонідовичу, 
1970 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 24/27, корп. 2, кв. 107, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Тетерева Є. Д. від 24 березня 2014 року                              
№ 642/6-дз); 
 
 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень) — Слєпньову Віктору 
Дем'яновичу, 1939 року народження, вул. Світла, 64, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Шаповалової В. Ф.  від 06 березня 2014 року   № 626/6-дз-к); 

 
 1400,00 грн. (одна тисяча чотириста гривень) — Татарову Миколі 
Миколайовичу, 1976 року народження, вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1,              
кв. 157, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 27 березня 2014 року                   
№ 655/6-дз-к); 

 
 5000,00 грн. (п'ять тисяч гривень) — Цупренко Вірі Леонідівні,                      
1950 року народження, просп. Перемоги, 12, корп. 4, кв. 47, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів  
Кіровоградської міської ради  від 13 березня 2014 року  № 632/6-дз). 
  
Загальна сума складає 82800,00  грн. (вісімдесят дві тисячі вісімсот гривень). 
 
Начальник  відділу соціальної  
підтримки населення                                                                           Ю. Вовк



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


