
          
     
 
    УКРАЇНА 

 
 

      КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП 
 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

          
від  28 березня   2012 року                                       №  1421 

 
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 28 лютого  2012  року  № 1291 та                          
від 3 березня 2012 року № 1305 „Про  депутатські запити   депутатів   
Кіровоградської   міської ради”, враховуючи рішення комісії по наданню 
допомоги  малозабезпеченим   громадянам  міста   Кіровограда                              
(протокол №  2  від   5  березня 2012 року), Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1.  Надати   матеріальну   допомогу  23  особам,   що  є  важкохворими і 

потребують значних коштів  для  лікування,    згідно  з додатком  на   суму    
73400,00 грн. (сімдесят три  тисячі чотириста  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 і заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради (згідно з розподілом функціональних  повноважень). 

 
 

Міський голова                                                                                       О.Саінсус 
 

Вовк 
24-55-65 
 
 
 



       Додаток  
до рішення  Кіровоградської  
міської ради 

                         від 28 березня  2012 року    
№  1421 

 
 
 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається 
одноразова матеріальна допомога 

 
 10300,00 грн. (десять тисяч  триста гривень) –  Араповій Вікторії 
Вячеславівні, 1976  року народження,  (пров.  Аджамський, 27), на придбання 
медикаментів для лікування сина Арапова Дмитра Олеговича,                                 
1998 року народження  (колективний запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 03.02.12 № 150/6-дз); 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень)  –  Бугриму Василю Івановичу,   
1957 року народження, (тупик Азовський, 4), на придбання медикаментів для 
лікування (запит депутатів Кіровоградської міської ради Левченка О.М. та 
Слівнова В.В. від  02.03.12 № 176/6-дз); 
 11600,00 грн. (одинадцять тисяч шістсот гривень) – Васіній Лідії 
Миколаївні, 1952 року народження, (вул. Космонавта                                         
Попова, 9, корп. 2, кв. 219), на придбання медикаментів для лікування 
(колективний запит депутатів Кіровоградської міської ради                   
від  03.03.12  №  166/6-дз); 

1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Голубовій Марині 
Олександрівні, 1977 року народження, (вул. Металургів, 12,  кв. 66), на 
придбання медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської 
міської ради  Тарасенка О.І.   від 28.02.12  №  168/6-дз); 

3500,00 грн. (три тисячі п’ятсот гривень)  –  Васильєвій Антоніні 
Миколаївні,  1944 року народження,  (вул. 50 років Жовтня, 8,  кв. 29),                      
на придбання медикаментів для лікування (колективний запит  депутатів    
Кіровоградської  міської  ради від 03.03.12  № 178/6-дз); 

2900,00 грн. (дві тисячі дев’ятсот гривень) –  Діброві Любові 
Миколаївні, 1958 року народження, (вул. Козакова, 62), на придбання 
медикаментів для лікування (колективний запит депутатів Кіровоградської  
міської ради  від  29.02.12  №  172/6-дз); 

5000,00 грн. (п’ять тисяч  гривень) – Єременку Івану Кириловичу,              
1941 року народження, (вул. Радянська, 14-а, кв. 15), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутатів Кіровоградської  міської ради                    
Шаповалової  В.Ф. та Рибкіна В.М. від 09.02.12  № 152/6-дз); 
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1000,00 грн. (одна тисяча  гривень) –  Зінов’євій Варварі Олексіївні, 
1936 року народження, (вул. Фрунзе, 14-б,  кв. 19), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата   Кіровоградської   міської ради     
Голофаєва І.В.  від  09.02.12 № 153/6-дз); 

4100,00 грн. (чотири  тисячі сто гривень)  –  Ігнатовій Наталії 
Федорівні, 1961 року народження, (вул. Генерала Жадова, 23, корп 1,  кв. 55),  
на придбання медикаментів для лікування (колективний запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від  23.02.12 № 161/6-дз); 
 1400,00 грн. (одна тисяча чотириста гривень) – Каракулову Станіславу 
Олександровичу, 1951 року народження,  (вул. Преображенська, 3-а, кв. 29),  
на придбання медикаментів для лікування (колективний запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 29.02.12 № 171/6-дз); 
 1000,00 грн.    (одна  тисяча гривень)  – Ковальовій Оксані Пилипівні,     
1971 року народження, (вул. Генерала Родимцева, 98-а, кімн. 26),                               
на придбання медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської 
міської ради  Калкіної Л.І.  від 10.02.12   № 154/6-дз); 

1000,00 грн.  (одна тисяча  гривень)   –   Майбороді Оксані Валеріївні,                        
1984  року народження, (вул. Преображенська, 28, кв. 6), на придбання  
медикаментів для лікування сина Майбороди  Андрія Геннадійовича,                      
2002 року народження, (запит депутатів міської ради Орлова А.О. та 
Марковського І.І. від 03.03.12  №  180/6-дз); 
 1200,00 грн. (одна тисяча двісті гривень) – Мельнику Анатолію 
Степановичу, 1937 року народження,  (вул. Енгельса, 29, кв. 2),                               
на придбання медикаментів для лікування ( запит депутатів Кіровоградської 
міської ради Фомуляєва А.М. та Розгачова Р.О. від 24.02.12 № 162/6-дз);
 3900,00 грн. (три  тисячі дев’ятсот гривень) – Мудрій Ірині Олегівні, 
1989 року народження, (вул. Добровольського, 13, кв. 13),  на придбання 
медикаментів для лікування   чоловіка  Мудрого Олександра Валерійовича, 
1979 року народження  (колективний запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 29.02.12 № 169/6-дз); 
 8100,00 грн. (вісім тисяч  сто гривень) – Партем  Олені Василівні,                
1976 року народження,  (вул. Пархоменка, 27), на придбання медикаментів 
для лікування доньки Партем Антоніни Юріївни, 1996 року народження 
(колективний запит депутатів Кіровоградської міської ради                                         
від 03.03.12 № 179/6-дз); 
 3800,00 грн. (три тисячі вісімсот гривень) – Пахолок Олені Василівні, 
1982 року народження, (вул. Героїв Сталінграда, 12, корп. 1, кв. 149), на 
придбання медикаментів для лікування (колективний запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 23.02.12 № 159/6-дз); 
 800,00 грн. (вісімсот гривень) – Підгорній Валентині Василівні,                   
1946 року народження, (вул. Повітрянофлотська, 40, кв. 50), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                       
Кур’яна А.С. від 29.02.12 № 173/6-дз); 

 
 



3 
 2300,00 грн. (дві тисячі триста гривень) – Познанській Юлії 
Миколаївні, 1984 року народження, (вул. Генерала Жадова, 23, корп. 2,           
кв. 67), на придбання медикаментів для лікування (колективний запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 14.02.12 № 156/6-дз); 
 2000,00 грн. (дві тисячі гривень) – Сотніченку Олександру 
Васильовичу, 1946 року народження, (пров. Алтайський, 14), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Полонського І.О. від 08.02.12 № 151/6-дз); 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Тиндюк Надії Олексіївні,                        
1951 року народження, (вул. 40–річчя Перемоги, 20), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Дриги В.В. від 10.02.12 № 155/6-дз); 
 3300,00 грн. (три тисячі триста гривень) – Тулянцевій Раїсі Іванівні, 
1944 року народження,  (вул. Леніна, 120/31), на придбання медикаментів для 
лікування (колективний запит депутатів Кіровоградської міської ради                      
від 24.02.12 № 164/6-дз); 
 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Штирбу Світлані 
Миколаївні, 1966 року народження, (вул. Металургів, 25, кв. 23), на 
придбання медикаментів для лікування (колективний запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 29.02.12 № 170/6-дз); 
 1200,00 грн. (одна тисяча двісті гривень) – Яцканичу Андрію 
Олександровичу, 1957 року народження, (пров. Степовий, 80), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутатів Кіровоградської міської ради 
Фомуляєва А.М.  та Шутки В.В. від 24.02.12 № 163/6-дз). 
  
 
 
Загальна сума складає 73400,00  грн. (сімдесят три тисячі чотириста гривень). 
 
 
 
Начальник відділу  соціальної  
підтримки населення міської ради                                                      Ю.Вовк 

 
 
 
 
 
 
 


