
          
 
 

УКРАЇНА 
 
 

      КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП 
 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

           
 
від  16 жовтня  2012 року                                      №  1991 
 
 
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 12 вересня  2012 року № 1892 «Про 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради», враховуючи 
рішення комісії по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам міста 
Кіровограда (протокол № 8 від 26 вересня 2012 року), Кіровоградська міська 
рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати матеріальну допомогу 9 особам, що є важкохворими і 

потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                          
на суму 20500,00  грн. (двадцять тисяч п’ятсот 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 Дьячука С.С. 

 
 

Міський голова                                                                                       О.Саінсус 
 

Тінькова    24  55  65 
        



 
 

       Додаток  
до рішення  Кіровоградської  
міської ради 

                         16 жовтня   2012 року    
№  1991 

 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається 
одноразова матеріальна допомога 

 
  
1900,00 грн. (одна тисяча дев’ятсот  гривень) – Коваленко Олені 

Миколаївні,  1979 року народження, вул. Космонавта Попова, 13, корп. 1,               
кв. 154, на придбання медикаментів для лікування сина Коваленка Олега 
(колективний  депутатський запит депутатів Кіровоградської  міської ради 
від 25 вересня 2012 року № 292/6-дз); 

 
 1350,00 грн. (одна тисяча триста п’ятдесят гривень) – Компан 
Валентині  Іванівні, 1943 року народження, вул. Космонавта Попова,  9,    
корп. 2, кв. 171, на придбання медикаментів для лікування чоловіка                    
Компана І.Ф.  (колективний  депутатський запит депутатів Кіровоградської  
міської ради від 12 вересня 2012 року № 289/6-дз); 

 
 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень) – Кравець Надії Петрівні,                      
1954 року народження, вул. Красіна, 19-а, на  придбання медикаментів для 
лікування чоловіка Кравця М.М.   (запит депутата Кіровоградської міської 
ради Голуба Д. В.  від 23 серпня 2012 року № 282/6-дз); 

 
 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот  гривень) – Мельник Ользі  Петрівні, 
1948 року народження, вул. Пляжна, 72-а, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 03 вересня  2012 року № 284/6-дз); 

 
 1450,00 грн. (одна тисяча чотириста п’ятдесят гривень) – Пахолку 
Василю Івановичу, 1942 року народження, вул. Пацаєва, 8, корп. 3, кв. 33, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит  
депутатів Кіровоградської міської ради від 12 вересня 2012 року № 288/6-дз); 
 
 2100,00 грн. (дві тисячі сто гривень) – Порошенку Юрію Декабрісту-
Борисовичу, 1963 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 12, кв. 26, на 
придбання медикаментів для лікування сина Порошенка Марка (колективний 
депутатський запит депутатів  Кіровоградської міської ради    від 17 вересня 
2012 року № 291/6-дз); 
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 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) –  Руденко Валентині  Павлівні,    
1940 року народження, вул. Космонавта Попова, 7, корп. 2, кв. 125, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 12 вересня 2012 року № 292/6-дз); 
 4000,00 грн. (чотири  тисячі гривень) –  Чугут Ользі Анатоліївні,       
1976  року народження, вул. Героїв Сталінграда, 5, кв. 2, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради  
Манжул С.В.  від 11 вересня 2012 року № 287/6-дз); 
 4000,00 грн. (чотири  тисячі гривень) –  Чухрій Ніні Іванівні, 1958  року 
народження, вул. Жовтневої революції, 31-а, кв. 10, на придбання 
медикаментів для лікування сина Залєвського В.М. (запит депутата 
Кіровоградської міської ради  Шворак О.В.  від 08 серпня 2012 року                             
№ 279/6-дз). 
  
  
Загальна сума складає  20500,00 грн. (двадцять  тисяч п’ятсот гривень). 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                    Ю. Вовк 
 

 
 
 
 

 


