
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

від   13 січня   2012 року                                                                 №  15 

м. Кіровоград 

 
Про надання одноразової матеріальної  
допомоги малозабезпеченим  
громадянам міста Кіровограда 
 

 Керуючись ст. 46  р. ІІ Конституції України,   ст. 34  Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 5 р. ІІ Закону України “Про 
соціальні послуги”, відповідно до  Положення про комісію по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда,  затвердженого    
рішенням   Кіровоградської    міської   ради   від 27 січня  2011 року № 120, 
та рішення комісії по наданню допомоги  малозабезпеченим громадянам  
міста  Кіровограда (протокол від 16 грудня  2011 року № 9) виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Дати матеріальну допомогу особам, що є  важкохворими і 
потребують значних коштів для лікування (36 осіб), у розмірах, 
запропонованих комісією, згідно з додатком на суму 14831,00 грн. 
(чотирнадцять тисяч вісімсот тридцять одна  гривня). 

2. Відділу   бухгалтерського   обліку     Кіровоградської   міської    ради 
(Господарикова О.П.) виплатити матеріальну допомогу 36 громадянам    
згідно з додатком  на суму  14831,00 грн.  (чотирнадцять тисяч вісімсот 
тридцять одна гривня) за рахунок коштів, передбачених для надання 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Андреєву Л.М. 
 

Міський голова                                                                                     О.Саінсус  
 
 
 
Тінькова  
24-55-65 



Додаток  
до рішення виконкому                                                                   
Кіровоградської міської ради 

                         від 13 січня   2012 року 
            № 15 
 

 
СПИСОК 

громадян, яким надається матеріальна допомога у сумі,  
що перевищує 100 грн. (сто гривень) 

 
 

500,00   грн.   (п’ятсот     гривень)    –    Білан Надії Пантеліївні                    
(вул. 50 років Жовтня, 22, кв. 262), 1922 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

200,00 грн. (двісті гривень) –   Босій Галині Яківні (вул. 50 років 
Жовтня, 9, кв. 31), 1937 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування; 

400,00 грн. (чотириста гривень)  –  Галінській Олені Євлампіївні                        
(просп. Університетський, 17/2,  кв. 142), 1933 року народження, на 
поховання; 

500,00 грн. (п’ятсот гривень)  –  Гаршановій Ніні Іванівні                        
(вул. Кропивницького, 42, кв. 63), 1937 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування;  

500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Дворніченко Галині Яківні                              
(вул. Генерала Жадова, 21, к. 1, кв. 129), 1939 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування; 

250,00  грн. (двісті п’ятдесят гривень) – Денисову Андрію Сергійовичу          
(пров. Фортечний, 21-а,  кв. 229), 1993 року народження, на придбання 
продуктів харчування; 

500,00  грн. (п’ятсот гривень) – Добровольській Ользі Сергіївні                        
(вул. Тимірязєва, 112, кв. 1), 1986 року народження, на придбання 
медикаментів для  лікування; 

300,00 грн. (триста гривень)  –  Іржову Анатолію Васильовичу                     
(тупик Рибачий, 6), 1946 року народження, на придбання медикаментів на 
лікування; 

500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Коваленко Олені Миколаївні                                    
(вул. Генерала Жадова, 28, к. 1, кв. 36), 1961 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
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500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Коваль Олександрі Павлівні                        
(вул. Преображенська, 6, кв. 173), 1927 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

250,00 грн. (двісті п’ятдесят гривень) – Колошину Олександру 
Дмитровичу (вул. Генерала Родимцева, 85, кв. 43), 1938 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування дружини Скібан Надії Миколаївни, 
1949 року народження; 

500,00 грн.  (п’ятсот  гривень)  –  Коновалову Григорію Івановичу               
(вул. Гоголя, 91/46, кв. 2), 1942 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Король Валентині Василівні                        
(вул. Степана Разіна, 25), 1933 року народження, на придбання  медикаментів 
для  лікування; 

500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Кременецькій Людмилі Іванівні                       
(вул. Івана  Франка, 61), 1948 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

477,00 грн. (чотириста сімдесят сім гривень) – Кузьменку Миколі 
Іллічу (вул. Сімферопольська, 7-а), 1946 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Ліхолат  Людмилі Олександрівні                 
(просп. Комуністичний, 9, кв. 4), 1924 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Левандовському Івану Івановичу                   
(вул. Костянтина Заслонова, 24), 1927 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Лосєвій Надії Петрівні                                  
(вул. Бєляєва, 13, к. 1, кв. 49), 1945 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування;    

 
300,00 грн. (триста гривень) – Майбороді Лідії Іванівні                      

(вул. Героїв Сталінграда, 25, кв. 8), 1930 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Мельничук Нілі Петрівні                           

(вул. Героїв Сталінграда, 26, кв. 132), 1953 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
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400,00 грн. (чотириста гривень) – Моцкобілі Ганні Олександрівні                      

(вул. Космонавта Попова, 20, к. 5, кв. 39), 1932 року народження, на 
поховання; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Настасієнко Надії Гаврилівні               

(вул. Волгоградська, 61), 1934 року народження, на придбання медикаментів  
для лікування; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Нечепурній Інні Григорівні                           

(пров. Пожарського, 3), 1932 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
400,00 грн. (чотириста гривень) – Пальоній Людмилі Михайлівні                 

(просп. Комуністичний, 11, кв. 7), 1938 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Петренюк Інні Миколаївні                      

(пров. Училищний, 8, кв. 52), 1938 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Раскевич Ользі Іванівні                          

(пров. Олексіївський, 39), 1950 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Скляренко Валентині Дмитрівні                                 

(пров. Обривний, 9), 1929 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Собчук Раїсі Іванівні                                   

(вул. Нижня П’ятихатська, 20-а, кв. 89), 1940 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Стрижак Ганні Дмитрівні                                 

(вул. Володарського, 43), 1929 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
427,00 грн. (чотириста двадцять сім гривень) – Тімошенко Людмилі 

Миколаївні (вул. Слов’янська, 11), 1951 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Тітаренко Світлані Борисівні                                 

(вул. Космонавта Попова, 20, к. 1,  кв. 14), 1946 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування; 
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300,00 грн. (триста гривень) –  Терещенко Любові Сергіївні                      
(пров. Очаківський, 11-б), 1936 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Третяк Тетяні Анатоліївні                           

(просп. Правди, 11/34, кв. 3), 1947 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Федченку Івану Миколайовичу                                   

(вул. Велика Пермська, 13/1, кв. 8), 1950 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Шикеровій Олександрі Володимирівні 

(вул. Бєляєва, 12,  кв. 18), 1963 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
327,00 грн. (триста двадцять сім гривень) – Щербакову Вадиму 

Івановичу  (вул. Повітрянофлотська, 67,  к. 3, кв. 30),  1966 року народження, 
на придбання медикаментів для лікування. 

 
 

Загальна сума складає 14831,00 грн. (чотирнадцять тисяч вісімсот тридцять 
одна гривня). 
 

Начальник відділу соціальної підтримки населення                          Ю.Вовк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
Про надання одноразової матеріальної  
допомоги малозабезпеченим  
громадянам міста Кіровограда 
 

 Керуючись ст. 46  р. ІІ Конституції України,   ст. 34  Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 5 р. ІІ Закону України “Про 
соціальні послуги”, відповідно до  Положення про комісію по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда,  затвердженого    
рішенням   Кіровоградської    міської   ради   від 27 січня  2011 року № 120, 
та рішення комісії по наданню допомоги  малозабезпеченим громадянам  
міста  Кіровограда (протокол від 16 грудня  2011 року № 9) виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Дати матеріальну допомогу особам, що є  важкохворими і 
потребують значних коштів для лікування (36 осіб), у розмірах, 
запропонованих комісією, згідно з додатком на суму 14831,00 грн. 
(чотирнадцять тисяч вісімсот тридцять одна  гривня). 

2. Відділу   бухгалтерського   обліку     Кіровоградської   міської    ради 
(Господарикова О.П.) виплатити матеріальну допомогу 36 громадянам    
згідно з додатком  на суму  14831,00 грн.  (чотирнадцять тисяч вісімсот 
тридцять одна гривня) за рахунок коштів, передбачених для надання 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Андреєву Л.М. 
 

Міський голова                                                                                     О.Саінсус  
 
 
 
Тінькова  
24-55-65 



 

 

 


