
 
УКРАЇНА 

 
 

      КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП 
 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

          
від  05 червня 2012 року                                           №  1715 

 
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 рішення 
Кіровоградської  міської ради  від 24 квітня  2012 року № 1547 «Про 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради», враховуючи 
рішення комісії по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам міста 
Кіровограда (протоколи №  4  від   15 травня 2012 року та № 5 від 23 травня 
2012 року), Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1.  Надати   матеріальну   допомогу  33  особам,   що  є  важкохворими і 

потребують значних коштів  для  лікування,    згідно  з додатком  на   суму    
123723,00 грн.  (сто двадцять три тисячі сімсот двадцять три  гривні). 

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 

                          05 червня 2012 року    
 №  1715 

 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається 
одноразова матеріальна допомога 

 
  

 800,00 грн. (вісімсот гривень) – Бабаченко Людмилі Олексіївні,                   
1937 року народження, вул. Полтавська, 81, кв. 82, на придбання 
медикаментів для лікування  (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Бойка С.В. від 24.04.2012  № 224/6-дз); 

 
9923,00 грн. (дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять три гривні) – Болокан 

Світлані Анатоліївні, 1964 року народження, вул. Кременчуцька, 13,                             
кв. 114, на придбання медикаментів для лікування  сина   Болокана 
Олександра Олександровича (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від  21.05.2012  № 242/6-дз); 

 
 800,00 грн. (вісімсот гривень) – Баркарь Ларисі Петрівні, 1948 року 
народження, вул. Космонавта Попова, 13, кв. 29, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 28.04.2012  № 234/6-дз); 

 
 9600,00 грн. (дев’ять тисяч шістсот гривень) – Бондаренко Марії 
Василівні, 1927 року народження, вул. Кропивницького, 14, кв. 39, на  
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 24.04.2012  № 226/6-дз); 

 
700,00 грн. (сімсот  гривень) – Боржемській Клавдії  Карпівні,                     

1943 року народження, вул. Кропивницького, 80, кв. 61, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата   Кіровоградської   
міської ради  Тетерева Є.Д. від  09.04.2012   № 208/6-дз); 
  
 5500,00 грн. (п’ять тисяч п’ятсот гривень) – Вавинській Ліні Іванівні, 
1968 року народження, вул. Тиха, 27, на придбання медикаментів для 
лікування чоловіка Вавинського Сергія Миколайовича  (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                             
від 24.04.2012  № 228/6-дз); 
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 2000,00 грн. (дві тисячі гривень) – Ганул Любові Андріївні, 1965 року 
народження, вул. Металургів, 33, кв. 3, на придбання медикаментів для 
лікування сина Долгополова Владислава Анатолійовича (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                                       
від 21.05.2012  № 243/6-дз); 
 
 1600,00 грн. (одна тисяча шістсот гривень)  –  Глазуновій Ользі 
Іванівні, 1939 року народження, вул. Леваневського, 1-а, кв. 37, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 09.04.2012  № 211/6-дз); 
  
 900,00  грн. (дев’ятсот  гривень) – Голик Валентині Ігорівні, 1973 року 
народження, вул. Генерала Родимцева, 82, кв. 2, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради  від 14.05.2012   № 236/6-дз); 
 
 2750,00 грн. (дві тисячі сімсот п’ятдесят гривень) – Голуб Олені 
Володимирівні,  1980 року народження, вул. Кишинівська, 2/9, на придбання 
медикаментів для лікування доньки Нетис Катерини Сергіївни (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                                        
від 20.04.2012  № 221/6-дз); 

 
 6100,00 грн. (шість тисяч сто гривень) – Дорохіну Денису Сергійовичу, 
1988 року народження, просп. Комуністичний, 11, кв. 12, на придбання 
медикаментів для лікування матері Дорохіної Людмили Володимирівни 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                 
від 13.04.2012 № 215/6-дз); 

 
1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Дороховій Валентині 

Федорівні, 1945 року народження, вул. Космонавта Попова, 13, корп. 1,               
кв.  45,  на   придбання  медикаментів   для   лікування  (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                
від 16.05.2012  № 238/6-дз);  

 
1000,00 грн. (одна тисяча  гривень) – Заєць Людмилі Михайлівні,               

1943 року народження, вул. Металургів, 35, кв. 23, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит  депутата   Кіровоградської   
міської ради Марковського І.І. від 06.04.2012  № 207/6-дз); 
 
 4100,00 грн. (чотири тисячі сто гривень) – Іванову Ігорю 
Анатолійовичу, 1975 року народження, тупик Кар’єрний, 5, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський  запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 20.04.2012  № 222/6-дз); 
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 600,00 грн. (шістсот гривень) – Калюжній Катерині Петрівні, 1943 року 
народження, вул. Канізька, 12-б, на придбання медикаментів для лікування 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                   
від 26.04.2012  № 231/6-дз); 
 
 7200,00 грн. (сім тисяч двісті гривень) – Касьонкіну Юрію 
Олександровичу, 1950 року народження, пров. Ковалівський, 6, кв. 5, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський  запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 23.04.2012  № 223/6-дз); 
 
 700,00 грн. (сімсот гривень) – Кузнєцову Анатолію Григоровичу,              
1952 року народження, вул. Жовтневої революції, 70, кв. 119, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 27.04.2012  № 232/6-дз); 
 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Кудряш Тамарі Іванівні, 1948 року 
народження, вул. Волкова, 16, корп. 4, кв. 15, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Левченка А.Я. від 21.05.2012  № 239/6-дз); 
 
 8050,00 грн. (вісім тисяч п’ятдесят гривень) – Кожухар Світлані 
Олексіївні, 1963 року народження, пров. Верхньовеселий, 2-е, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит                                
депутатів Кіровоградської міської ради від 02.04.2012   № 204/6-дз); 
 
 10000,00 грн. (десять тисяч гривень) – Липовецькому Володимиру 
Аврамовичу, 1938 року народження, вул. Дзержинського, 96-а, кв. 3, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 13.04.2012  № 214/6-дз); 
 

 2600,00 грн. (дві тисячі шістсот гривень) –  Ломаці Лілії Миколаївні,                 
1965  року народження, вул. Московська, 20, на придбання медикаментів для 
лікування сина  Ломаки Андрія Миколайовича (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради  від  09.04.2012  № 210/6-дз); 
  
 9200,00 грн. (дев’ять тисяч двісті гривень) – Пилипенко Людмилі 
Володимирівні, 1959 року народження, вул. Волкова, 8, корп.  2, кв. 34, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський  запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 17.04.2012   № 216/6-дз); 
  
 800,00 грн. (вісімсот гривень) – Петренко Марині Анатоліївні,                   
1979 року народження, вул.  Індустріальна, 74, на придбання медикаментів 
для     лікування    сина    Петренка     Кирила     Руслановича     (колективний 
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депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                                      
від 25.04.2012  № 229/6-дз); 
 
 12950,00 грн. (дванадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень) – 
Пугаченку Юрію Валентиновичу, 1964 року народження,                                         
вул. Володарського, 16, корп. 4, кв. 23, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 28.04.2012   № 233/6-дз); 

 
4250,00 грн. (чотири тисячі двісті п’ятдесят гривень) – Рябовій Любові 

Борисівні, 1951 року народження, вул. Воронцовська, 89, на ліквідацію 
наслідків  пожежі (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 15.04.2012  № 237/6-дз);  

 
1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот  гривень) – Саганю Олександру 

Володимировичу,  1971 року народження, вул. Володарського, 12-а, кв. 57, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата   
Кіровоградської   міської ради Марковського І.І.  від  09.04.2012  № 209/6-дз); 
 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Салтовській Любові Миколаївні, 
1957 року народження, вул. Кропивницького, 10, кв. 106, на придбання 
медикаментів для лікування  (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Бойка С.В. від 24.04.2012  № 225/6-дз); 
 
 5250,00 грн. (п’ять тисяч двісті п’ятдесят гривень) – Саркісяну  Ігорю 
Карлосовичу, 1951 року народження, вул. Маршала Конєва, 7, кв. 142, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 13.04.2012.  № 213/6-дз); 
  
 1200,00 грн. (одна тисяча двісті гривень) –  Солодовніковій Юлії 
Вячеславівні, 1981 року народження, вул. Леніна, 53/39, кв. 13, на придбання 
медикаментів для лікування батька Солодовнікова Вячеслава Юрійовича 
(колективний депутатський  запит депутатів Кіровоградської міської ради                  
від 23.05.2012  № 245/6-дз); 
 
 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень) – Сопруненку Руслану 
Анатолійовичу, 1968 року народження, пров. Фортечний, 21-а, кв. 209, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 20.04.2012   № 220/6-дз); 
  
 1150,00 грн. (одна тисяча сто п’ятдесят гривень) – Таран Валентині 
Михайлівні, 1971 року народження, вул. Куроп’ятникова, 3, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 11.05.2012   № 235/6-дз); 
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 2100,00 грн. (дві тисячі сто гривень) – Хлевіцькій Ганні Григорівні, 
1969 року народження, пров. Фортечний, 21-а, кв. 159, на придбання 
медикаментів для лікування сина Хлевіцького Ігоря Віталійовича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                
від 24.04.2012   № 227/6-дз). 
 
 3700,00 грн. (три тисячі сімсот гривень) – Худенку Дмитру 
Миколайовичу,  1980 року народження, вул. Жовтневої революції, 1, кв. 15, 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від  20.04.2012  № 218/6-дз)   
 
 
Загальна   сума   123723,00 грн.   (сто  двадцять три   тисячі   сімсот двадцять 
три  гривні). 
 
 
 
Начальник відділу соціальної підтримки  
населення Кіровоградської міської ради                                               Ю.Вовк 
 


