
                                                                                           
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  03 червня   2014 року                                                                        №  3149 
 
 
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 рішень Кіровоградської міської 
ради від 24 квітня 2014 року № 2996 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, від 24 квітня 2014 року № 2998 “Про колективні 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”, від 24 квітня             
2014 року № 2999 “Про колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради” та від 24 квітня 2014 року № 3000 “Про 
колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради”  
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 11 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму  29550,00  грн. (двадцять дев'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят 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. 
 
 
Секретар міської ради                                                                       І. Марковський 
 
 
 
Тінькова   24 55 65 
 



 
            Додаток  
                                                                                      до рішення Кіровоградської 
                                                                                      міської ради  
                                                                                      03 червня   2014 року 
                                                                                      № 3149 

 
СПИСОК 

громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 
 2050,00 грн. (дві тисячі п'ятдесят гривень) — Волковій Поліні 
Омелянівні, 1945 року народження, вул. Червоногвардійська, 71, кв. 1, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від  11 квітня  2014 року   № 663/6-дз-к); 
 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Добровольській Наталії Георгіївні,                     
1974 року народження, пров. Веселий, 22, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Шамардіна О. С. від 15 квітня 2014 року   № 664/6-дз); 
 
 2000,00 грн. (дві тисячі  гривень) — Жабіну Валерію Васильовичу,         
1951 року народження, вул. Космонавта Попова, 24, корп. 2, кв. 99, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2014 року                             
№ 669/6-дз-к); 
 
 1250,00 грн. (одна тисяча двісті п'ятдесят гривень) — Ковальову 
Олександру Олексійовичу, 1960 року народження, вул. Станіславська, 34, на 
придбання медикаментів для лікування дружини Ковальової Ольги 
Володимирівни (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради  від  22 квітня  2014 року № 666/6-дз-к); 
 
 5200,00 грн. (п'ять тисяч двісті гривень) — Марамон Валентині Петрівні,                 
1956 року народження, вул. Хабаровська, 3, кв. 30, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від  31 березня 2014 року  № 661/6-дз-к); 
 
 2100,00 грн. (дві тисячі сто гривень) — Мельничук Нілі Петрівні,         
1953 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 26, кв. 132, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2014 року  № 668/6-дз-к); 
 
 3400,00 грн. (три тисячі чотириста гривень) — Тулянцевій Раїсі Іванівні, 
1944 року народження, вул. Леніна, 124/31, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 24 квітня 2014 року  № 670/6-дз-к); 
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 7550,00 грн. (сім тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень) — Хлевицькій Ганні 
Григорівні, 1969 року народження, пров. Фортечний, 21-а, кв. 159, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради  від 01 квітня 2014 року  № 662/6-дз-к); 
 
 1300,00 грн. (одна тисяча триста гривень) — Чайковській Надії 
Олександрівні, 1939 року народження, вул. Робоча, 2, кв. 8, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 31 березня 2014 року  № 660/6-дз-к); 

 
 1500,00 грн. (одна тисяча п'ятсот гривень) — Шадурській Олені Ільївні,                     
1983 року народження, вул. Пацаєва, 1/3, кв. 49, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Рибкіна В. М. від 18 квітня 2014 року   № 665/6-дз); 

 
 2200,00 грн. (дві тисячі двісті гривень) — Швець Яні Олександрівні,             
1990 року народження, просп. Університетський, 21, кв. 913, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Швеця В'ячеслава Павловича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                    
від 24 квітня 2014 року  № 671/6-дз-к); 
 
 Загальна сума складає 29550,00  грн. (двадцять дев'ять тисяч п'ятсот 
п'ятдесят гривень). 
 
 
 
Начальник  відділу соціальної  
підтримки населення                                                                           Ю. Вовк 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


