
                                             
 
      УКРАЇНА 

 

 
        КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП 

 
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

           
від  30  травня  2013 року                                           №   2378 
 
 
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 25 квітня 2013 року № 2326 “Про 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради” та від 29 квітня 
2013 року  № 2344 “Про депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Тетерева Є. Д.”, враховуючи рішення комісії по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда (від 21 травня 
2013 року протокол № 4), Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати матеріальну допомогу 14 особам, що є важкохворими і 

потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                           
на суму  48650,00  грн. (сорок вісім тисяч шістсот 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. 

 
 

Міський голова                                                                                    О.Саінсус 
 

 
 
 
Тінькова    24  55  65 



        

       Додаток  
до рішення  Кіровоградської  
міської ради 

                         30 травня  2013 року    
№  2378 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається 
одноразова матеріальна допомога 

  
2750,00 грн. (дві тисячі сімсот п'ятдесят гривень) – Амеліній Наталі 

Володимирівні, 1960 року народження, вул. Тобілевича, 15, кв. 2,                              
на придбання медикаментів для лікування (колективний запит депутатів 
Кіровоградської міської ради   від 25 квітня  2013 року № 455/6-дз); 

 
5200,00 грн. (п'ять тисяч двісті гривень)  – Артьомовій Людмилі 

Олексіївні, 1961 року народження, вул. Зеленогірська, 14, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 24 квітня 2013 року   № 450/6-дз); 

  
3100,00 грн. (три тисячі сто гривень) – Барановій Наталії 

Володимирівні, 1962 року народження, просп. Перемоги, 14, кв. 23,                         
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 25 квітня 2013 року                
№ 460/6-дз); 

 
3450,00 грн. (три тисячі чотириста п’ятдесят гривень) – Батістій Ніні 

Кирилівні,  1964 року народження, вул. Пушкіна, 58, на придбання 
медикаментів для лікування  (колективний  депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 25 квітня 2013 року   № 461/6-дз); 

 
5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень) – Волонтирцю Анатолію 

Федоровичу, 1956 року народження, вул. Яновського, 98, кв. 26,                               
на придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Зайцева А. М. від 24 квітня 2013 року                         
№ 452/6-дз); 

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Гросул Надії Дем'янівні,                 

1955 року народження, пров. Степовий, 28, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                    
Тетерева Є. Д.  від  29 квітня  2013 року № 463/6-дз); 

 
5100,00 грн. (п'ять тисяч сто гривень) – Гуменюку Миколі Кириловичу, 

1962  року народження, вул. Жовтневої революції, 26, корп. 4, кв. 39,                          
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 22 квітня 2013 року   № 446/6-дз); 

 



2 
 2700,00 грн. (дві тисячі сімсот гривень) – Карічковській Любові 

Андріївні,  1968 року народження, вул. Повітрянофлотська, 57, кв. 25,                       
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2013 року              
№ 449/6-дз); 
 
 1500,00 грн. (одна тисяча п'ятсот гривень) – Криці Анатолію 
Кириловичу, 1943 року народження, вул. Мелітопольська, 42-а,                                 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 25 квітня  2013 року                         
№ 458/6-дз); 
 

2500,00 грн.  (дві тисячі п'ятсот гривень) – Марченко Олені Юріївні,                   
1990 року народження, вул. Овражна, 9, на придбання медикаментів                          
для лікування чоловіка Марченка Костянтина Сергійовича (депутатський 
запит депутата Кіровоградської міської ради Калкіної Л. І. від 25 квітня                       
2013 року № 456/6-дз); 
 

8150,00 грн. (вісім тисяч сто п'ятдесят гривень) – Тимошенко Олені 
Сергіївні, 1990 року народження, вул. Інженерна, 16, на придбання 
медикаментів для лікування сина Тимошенка Івана (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 25 квітня 
2013 року  № 457/6-дз); 
 

2500,00 грн. (дві тисячі п'ятсот гривень) – Хаблюк Ірині Миколаївні,                  
1981 року народження, вул. Жовтневої революції, 17, кв. 101, на придбання 
медикаментів для лікування сина Хаблюка Богдана (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 24 квітня                   
2013 року № 453/6-дз); 
 

900,00 грн. (дев'ятсот гривень) – Яцків Інні Миколаївні, 1968 року 
народження, вул. Красноярська, 1, на придбання медикаментів для лікування 
доньки Яцків Діани (депутатський запит депутата Кіровоградської міської 
ради Мєдвєдя В. В. від 22 квітня  2013 року  № 447/6-дз); 
 

4800,00 грн. (чотири тисячі вісімсот гривень) – Яровій Надії Іванівні,    
1961 року народження, вул. Генерала Жадова, 20, корп. 2, кв. 42, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 25 квітня 2013 року                                
№ 459/6-дз). 

 
 Загальна сума складає 48650 грн. (сорок вісім тисяч шістсот п'ятдесят 
гривень). 
  
Начальник відділу соціальної   
підтримки населення                                                                               Ю.Вовк  


