
           
УКРАЇНА 

 
 

      КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП 
 

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

           
 
від 11 грудня 2012 року                                        №  2118 
 
 
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, Кіровоградська 
міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати матеріальну допомогу 49 особам, що є важкохворими і 

потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком   на суму 
138000,00  грн. (сто тридцять  вісім тисяч 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 

                         11 грудня  2012 року    
№  2118 

 
СПИСОК 

громадян міста, яким надається 
одноразова матеріальна допомога 

 
 9800,00 грн. (дев’ять тисяч вісімсот гривень) – Ауліній Інні 

Володимирівні, 1970 року народження, вул. Пацаєва, 6, корп. 1, кв. 44, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради  від 16 листопада 2012 року                                   
№ 326/6-дз); 

 
1450,00 грн. (одна тисяча чотириста п’ятдесят гривень) – Бузян Олесі 

Сергіївні, 1990 року народження, вул. Полтавська, 35, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                                       
Садового М. І. від 11 грудня  2012 року № 352/6-дз); 

 
16350,00 грн. (шістнадцять тисяча триста п’ятдесят гривень) – Вовк Юлії 

Миколаївні, 1962 року народження, вул. Бєляєва, 5, корп. 1, кв. 10, на 
придбання медикаментів для лікування доньки Вовк Валерії Сергіївни 
(колективний  депутатський запит депутатів Кіровоградської  міської ради                 
від 23 листопада 2012 року № 333/6-дз); 

 
750,00 грн. (сімсот п’ятдесят гривень) – Висоцькій Ніні Сергіївні,                    

1943 року народження, вул. Інтернаціональна, 31, на придбання медикаментів  
для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                        
Саєнко І. А. від 05 грудня 2012 року   № 342/6-дз); 
 

800,00 грн. (вісімсот гривень) – Гамазі Валентині Михайлівні,                    
1949 року народження, вул. Велика Пермська, 59, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 03 грудня 2012 року   № 346/6-дз); 
 

2300,00 грн. (дві тисячі триста гривень) – Грицай Олені Олександрівні, 
1968 року народження, вул. Акмолінська, 27, на придбання медикаментів для 
лікування сина Грицая Гліба Геннадійовича (колективний  депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 14 листопада 2012 року                            
№ 323/6-дз); 

 
1400,00 грн. (одна тисяча чотириста гривень) – Городову Володимиру 

Івановичу, 1949 року народження, вул. Лінія 10-а, 56, кв. 32, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                                       
Кролевця А. В. від 19 листопада  2012 року № 327/6-дз); 
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 3000,00 грн. (три тисячі гривень) – Гриценко Марії Миколаївні, 1955 року 
народження, просп. Університетський, 21, кв. 440, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради   від 07 листопада 2012 року № 307/6-дз); 
 
 1450,00 грн. (одна тисяча чотириста п’ятдесят гривень) – Грозній Зінаїді 
Степанівні, 1939 року народження, вул. Водогінна, 72, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 10 грудня 2012 року № 349/6-дз);    
 
 600,00 грн. (шістсот гривень) – Драч Зінаїді Гаврилівні, 1940 року 
народження, вул. Пашутінська, 17, кв. 59, на придбання медикаментів для 
лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                                       
Осетрова Г. І. від 19 листопада  2012 року № 328/6-дз); 
 
 13927,00 грн. (тринадцять тисяч дев’ятсот двадцять сім гривень) – 
Карапаловій Тетяні Вікторівні, 1970 року народження, пров. Катранівський, 6, 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2012 року № 308/6-дз); 

 
600,00 грн. (шістсот гривень) – Кацан Валентині Володимирівні,                 

1975 року народження, вул. Красноярська, 10, на придбання матеріальної 
допомоги для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                      
Мєдвєдя В. В. від 07 грудня 2012 року № 345/6-дз); 

 
 2800,00 грн. (дві тисячі вісімсот гривень) – Колісник Світлані Миколаївні, 
1976 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 8, кімн. 63-а – 64-а,  на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2012 року              
№ 305/6-дз); 
 

2450,00 грн. (дві тисячі чотириста п’ятдесят  гривень) – Косяковій  Лілії 
Миколаївні,  1949 року народження, вул. Полтавська, 58,  кв. 155, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської  міської ради від 16 жовтня 2012 року № 298/6-дз); 

 
15850,00 грн. (п'ятнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят гривень) –                                    

Криворучку  Олександру Івановичу, 1980 року народження, вул. Івана Франка, 
буд. 31, на придбання медикаментів для лікування (колективний  депутатський  
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 2012 року                     
№ 295/6-дз); 

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Кухарській Олені Петрівні,                       

1971 року народження, вул. Карпатська, 26, на придбання медикаментів для 
лікування матері Яржамовської Тетяни Федорівни, (запит депутата 
Кіровоградської міської ради Тетерева Є. Д.  від 14 листопада 2012 року                   
№ 321/6-дз); 



3 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Кучинській Людмилі Володимирівні, 

1992 року народження, вул. Шатила, 4, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний  депутатський запит депутатів Кіровоградської  міської 
ради від 29 листопада 2012 року № 340/6-дз); 

 
1350,00 грн. (одна тисяча триста п’ятдесят гривень) – Кушніру Анатолію 

Дем’яновичу, 1937 року народження, вул. Новгородська, 45/102, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний  депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2012 року № 309/6-дз); 

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Ланшакову Віктору Федоровичу, 

1956 року народження, вул. Євгена Маланюка, 1, кв. 26, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради   
Калапи С. Г.  від 14 листопада  2012 року № 321/6-дз); 

 
5500,00 грн. (п’ять тисяч п’ятсот гривень) – Латанській Ніні Іванівні,    

1941 року народження, площа Дружби народів, 5, кв. 53, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний  депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2012 року № 330/6-дз); 

 
2300,00 грн. (дві тисячі триста гривень) – Левченко Ользі Михайлівні, 

1962 року народження, пров. Експериментальний, 1, кв. 19, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 08 листопада  2012 року № 312/6-дз); 

 
5700,00 грн. (п’ять тисяч сімсот гривень) – Лисянському Олександру 

Сергійовичу, 1993 року народження, вул. Пальміро Тольятті, 20, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської  міської ради від 07 листопада 2012 року № 306/6-дз); 

 
750,00 грн. (сімсот п’ятдесят гривень) – Літвінову Олександру 

Андрійовичу, 1961 року народження, вул. Героїв Сталінграда,  3/163, кв. 3, на 
придбання медикаментів для лікування  (запит депутата Кіровоградської 
міської ради Хоха Д. В.  від 09 листопада  2012 року № 315/6-дз); 

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Лопушенку Олександру Павловичу, 

1953 року народження, вул. Інтернаціональна, 39/16, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради   
Саєнко І. А. від 14 листопада 2012 року № 320/6-дз); 

 
3800,00 грн. (три тисячі вісімсот гривень) – Майданюк Марії Петрівні, 

1925 року народження, вул. Леваневського, 82,  на придбання медикаментів для 
лікування (колективний  депутатський запит депутатів Кіровоградської  міської 
ради від 26 листопада 2012 року № 334/6-дз); 

 
 
 



4 
1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Максимову Олегу 

Анатолійовичу, 1982 року народження, вул. Хабаровська, 3, кв. 63,  на 
придбання медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської 
ради   Ярошенка В. І. від 07 листопада  2012 року № 304/6-дз); 

 
2200,00 грн. (дві тисячі двісті гривень) – Марамон Валентині Петрівні, 

1956 року народження, вул. Хабаровська, 3, кв. 30, на придбання медикаментів 
для лікування  (колективний  депутатський запит депутатів Кіровоградської  
міської ради від 14 листопада 2012 року № 322/6-дз); 

 
650,00 грн. (шістсот п’ятдесят гривень) – Маринич Інні Анатоліївні,                   

1968 року народження, пров. Рибачий, 7, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської  міської 
ради від 28 листопада 2012 року   № 338/6-дз); 

 
1250,00 грн. (одна тисяча двісті п’ятдесят гривень) – Миколенко Наталії 

Миколаївні, 1978 року народження, вул. Верхня Биковська, 25/14, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний  депутатський запит депутатів 
Кіровоградської  міської ради від 09 листопада 2012 року № 313/6-дз); 
 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Мішкой Алуніці Іванівні, 1955 року 
народження, вул. Куйбишева, 35, на придбання медикаментів для лікування  
(колективний  депутатський запит депутатів Кіровоградської  міської ради               
від 26 листопада 2012 року № 335/6-дз); 

 
1200,00  грн.  (одна  тисяча  двісті гривень)  –  Меньшиковій  Валентині 

Іванівні, 1947 року народження, вул. Мінська, 117, на придбання медикаментів 
для лікування чоловіка Меньшикова Геннадія Івановича, 1943 року народження 
(запит депутата Кіровоградської міської ради Калапи С. Г. від 09 листопада 
2012 року № 314/6-дз); 

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) –  Музиці Надії Григорівні, 1958 року 

народження, вул. Миру, 4, кв. 29, на придбання медикаментів для лікування  
(запит депутата Кіровоградської міської ради  Юрченка І. А.  від 19 листопада   
2012 року № 329/6-дз); 

 
 2173,00 грн. (дві тисячі сто сімдесят три гривні) – Мохонько  Людмилі 

Сергіївні, 1964 року народження, просп. Університетський, 31, кв. 64, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 10 грудня 2012 року                           
№ 352/6-дз); 

 
950,00 грн. (дев’ятсот п’ятдесят гривень) – Нечай Галині Терентіївні,                    

1950 року народження, вул. Андріївська, 12, кв. 16, на придбання медикаментів 
для  лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради  Шутки В. В.                 
від 10 грудня 2012 року № 348/6-дз); 
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 2000,00 грн. (дві тисячі гривень) – Павлову Олександру Васильовичу, 

1984 року народження, вул. Гоголя, 122, кв. 2,  на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської  міської 
ради від 15 листопада 2012 року № 325/6-дз); 
 

 2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень) – Пархоменко Надії Вікторівні, 
1981 року народження, вул. Козакова, 27, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської  міської 
ради від 08 листопада 2012 року № 310/6-дз); 
 
 1500,00 грн. (одна тисяча  п’ятсот гривень) – Півнєвій Надії Леонтіївні, 
1952 року народження, вул. Лінія 2-а,  9,  кв. 6,  на придбання медикаментів для 
лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                                       
Кролевця А. В. від 05 жовтня  2012 року № 293/6-дз); 

 
750,00 грн. (сімсот п’ятдесят гривень) – Реві Ігорю Володимировичу,  

1977 року народження, вул. Короленка, 58/12, кв. 50, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                                       
Хоха Д. В. від 09 листопада  2012 року № 316/6-дз); 

 
1800,00 грн. (одна тисяча вісімсот гривень) – Ремегайлу Федору 

Іларіоновичу, 1930 року народження, вул. Кропивницького, 109-а, на 
придбання медикаментів для лікування  (запит депутата Кіровоградської 
міської ради  Фомуляєва А. М. від 12 листопада  2012 року № 318/6-дз); 

 
4000,00 грн. (чотири тисячі гривень) – Савіловій Ірині Сергіївні,                       

1978 року народження, просп. Університетський, 21, кв. 202, на придбання 
медикаментів для лікування сина Стипаненка Дмитра Анатолійовича 
(колективний  депутатський запит депутатів Кіровоградської  міської ради від 
06 листопада 2012 року № 303/6-дз); 

 
1000,00 грн. (одна тисяча гривень) – Сидоренко Ларисі Іванівні,                   

1940 року народження, вул. Яновського, 155-а, кв. 34, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Кривого В. Г. від 08 листопада 2012 року № 311/6-дз); 

 
2200,00 грн. (дві тисячі двісті гривень) – Сосновській Тетяні Михайлівні, 

1952 року народження, вул. Львівська, 8, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний  депутатський запит депутатів Кіровоградської  міської 
ради від 25 жовтня  2012 року № 301/6-дз); 

 
1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот  гривень) – Тебякіній Світлані 

Олександрівні, 1989 року народження, пров. Експериментальний, 8, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської  міської ради від 28 листопада 2012 року                                    
№ 337/6-дз); 

 



6 
700,00 грн. (сімсот гривень) – Тищенко Ірині Володимирівні, 1981 року 

народження, вул. Гагаріна, 9, кв. 130, на придбання медикаментів для лікування 
доньки Тищенко Ангеліни Олександрівни (колективний  депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 06 листопада 2012 року                                
№ 302/6-дз); 

 
2700,00 грн. (дві тисячі  сімсот гривень) – Ткаченку Олександру 

Васильовичу, 1972 року народження, вул. Карла Маркса, 22/5, кв. 5, на 
придбання  медикаментів  для лікування  доньки Ткаченко Дар’ ї Олександрівни  
(колективний  депутатський запит депутатів Кіровоградської  міської ради від 
21 листопада 2012 року № 331/6-дз); 
 

2000,00 грн. (дві тисячі гривень) – Удалову Володимиру Леонідовичу, 
1952 року народження, просп. Правди, 12, кв. 28, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний  депутатський запит депутатів Кіровоградської  
міської ради від 18 липня  2012 року № 272/6-дз); 

 
2000,00 грн. (дві тисячі гривень) – Холоду Віктору Андрійовичу,                     

1947 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 9, кв. 43, на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради                                       
Захарченко Л. Б.  від 25 жовтня  2012 року № 300/6-дз); 

 
2700,00 грн. (дві тисячі сімсот гривень) – Хромочкіній Наталії Юріївні, 

1976 року народження, просп. Правди, 8, корп. 5, кв. 14, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний  депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 16 жовтня 2012 року № 299/6-дз); 
 

1800,00 грн. (одна тисяча вісімсот гривень) – Щербаченку Леоніду 
Івановичу, 1948 року народження, вул. Преображенська, 6, кв. 191, на 
придбання медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської 
ради Костенко О. В. від 22 листопада 2012 року  № 332/6-дз). 
 
 
 
Загальна сума складає  138000,00 грн. (сто тридцять вісім  тисяч гривень). 
 
 
Начальник відділу соціальної  підтримки населення                              Ю. Вовк  


