
УКРАЇНА 
 
 

      КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП 
 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

          
від  24 квітня   2012 року                                              №  1558 

 
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 березня  2012 року № 1404 «Про 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради» та                          
від 30 березня 2012 року № 1496 «Про колективні   депутатські запити   
депутатів   Кіровоградської міської ради», враховуючи рішення комісії по 
наданню допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда                               
(протокол №  3  від   09 квітня 2012 року), 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    
31750,00 грн. (тридцять одна  тисяча сімсот 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 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 

                         24 квітня  2012 року    
№  1558 

 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається 
одноразова матеріальна допомога 

 
 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Бамбул Тамарі Федорівні, 

1949 року народження, (пров. Садовий, 6), на придбання медикаментів для 
лікування (колективний запит депутатів   Кіровоградської   міської ради      
від  28.03.2012  № 197/6-дз); 

2450,00 грн. (дві тисячі чотириста п’ятдесят гривень) – Грищенку 
Володимиру Івановичу, 1951 року народження, (вул. Фрунзе, 5/9, кв. 2), на 
придбання медикаментів для лікування (колективний запит депутатів   
Кіровоградської   міської ради  від  30.03.2012  № 203/6-дз); 

 3250,00 грн. (три  тисячі двісті п’ятдесят гривень) – Дроздову 
Олександру Сергійовичу,  1980 року народження, (вул. Інтернаціональна, 78), 
на придбання медикаментів для лікування (колективний запит депутатів   
Кіровоградської   міської ради  від  28.03.2012  № 199/6-дз); 

 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) –  Друзь Любові Андріївні,                 
1946  року народження, (вул. Червонозорівська, 23-а, кв. 51), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                                         
Юрченка І.А. від  27.03.2012 № 193/6-дз); 

2000,00 грн. (дві тисячі  гривень) –  Євтушенко Ользі Михайлівні,               
1953 року народження, (вул. Металургів, 33, кв. 127), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата   Кіровоградської   міської ради     
Хоха Д.В.  від  21.03.2012  № 188/6-дз); 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Карпінському  Петру 
Степановичу, 1955  року народження, (вул. Закарпатська, 27), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                                  
Михальонка С.А. від  26.03.2012 № 191/6-дз); 

 6800,00 грн. (шість тисяч вісімсот  гривень) –  Кобець Ірині Олексіївні,               
1963 року народження, (вул. Короленка, 58/12, кв. 87), на придбання 
медикаментів для лікування (колективний запит депутатів   Кіровоградської   
міської ради  від  26.03.2012  № 192/6-дз); 

3600,00 грн. (три тисячі  шістсот гривень) – Кравченко Ганні 
Михайлівні,   1980 року народження, (вул. Космонавта Попова, 26, корп. 2, 
кв. 64), на придбання медикаментів для лікування сина Сосевича Андрія 
Ігоровича, 2006 року народження (колективний запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від  06.03.2012  № 186/6-дз); 
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1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Крадожон Валентині Григорівні,                 
1951  року народження, (вул. Родникова, 76, кв. 40), на придбання 
медикаментів для лікування (колективний запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від  28.03.2012 № 198/6-дз); 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Побережній Антоніні Ігнатівні, 
1929  року народження, (пров. Урицького, 4), на придбання медикаментів для 
лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                                         
Полонського І.О. від  21.03.2012 № 187/6-дз); 

 2950,00 грн. (дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят гривень) – Савкіній Олені 
Олександрівні, 1981 року народження, (вул. Комунальна, 8), на придбання 
медикаментів для лікування (колективний запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від  28.03.2012 № 200/6-дз); 
 3000,00 грн. (три  тисячі гривень)  –  Саідовій Оксані Вікторівні,                  
1977 року народження, (вул. Пацаєва, 14, корп. 2, кв. 77),  на придбання 
медикаментів для лікування доньки Саідової Ірини Олександрівни, 2003 року 
народження (колективний запит депутатів Кіровоградської міської ради            
від  26.03.2012 № 190/6-дз); 
 1000,00 грн. (одна тисяча   гривень) –  Симоненко Катерині Олексіївні,                
1954  року народження,  (вул. Героїв Сталінграда, 25, кв. 58), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Кривого В.Г. від 05.03.2012 № 182/6-дз); 
 1200,00 грн. (одна тисяча двісті гривень) – Щербаковій Лесі Федорівні,                 
1971 року народження, (вул. Кільцева, 7), на придбання медикаментів для 
лікування сина Щербакова Дениса Олеговича, 1992 року народження 
(колективний запит депутатів Кіровоградської міської ради від  28.03.2012                 
№ 201/6-дз) 
 
 
Загальна сума 31750,00 грн. (тридцять одна тисяча сімсот п’ятдесят гривень). 
 
 
 
Начальник відділу  соціальної  
підтримки населення міської ради                                                      Ю.Вовк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


