
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  11 листопада 2014 року                                                                  №  3617 
 
 
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 07 жовтня 2014 року № 3412 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, від 28 жовтня  2014 року № 3453 “Про 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”, Кіровоградська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 13 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму 41 950 грн (сорок одна тисяча дев'ятсот 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 та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради          
згідно з розподілом функціональних повноважень. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                               І. Марковський 
 
 
 
 
 
Ахметова  24 55 65 



 
                       Додаток  
                                                                                      до рішення Кіровоградської 
                                                                                      міської ради  
                                                                                      11 листопада  2014 року 
                                                                                      № 3617 
 
 
 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 
 900,00 грн. (дев'ятсот гривень) — Басистій Раї Михайлівні, 1950 року 
народження, вул. Зінченка, 40, кв. 3, на придбання медикаментів для лікування  
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                  
від 09 вересня 2014 року № 749/6-дз-к); 

 
 700,00 грн (сімсот гривень) — Колясенку Віктору Івановичу, 1964 року 
народження, вул. Інтернаціональна, 72-а, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 09 вересня 2014 року № 570/6-дз-к); 

 
 7 500,00 грн (сім тисяч п'ятсот гривень) — Комишан Марії Георгіївні,               
1986 року народження, вул. Маршала Конєва, 15, кв. 14, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 01 жовтня 2014 року № 759/6-дз-к); 
 
 800,00 грн (вісімсот гривень) — Логвіненко Анні Миколаївні, 1962 року 
народження, вул. Боженка, 26, на придбання медикаментів для лікування 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                   
від 29 вересня 2014 року № 758/6-дз-к); 

 
 2 500,00 грн (дві тисячі п'ятсот гривень) — Лисенку Роману Петровичу, 
1972 року народження, вул. Академіка Корольова, 4, кв. 55, на придбання 
медикаментів для лікування дружини Лисенко Вікторії Євгенівни 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Михальонка С. А. 
від 22 вересня 2014 року № 753/6-дз-к); 
 
 1 700,00 грн (одна тисяча сімсот гривень) — Лебедєвій Наталії 
Олександрівні, 1961 року народження, вул. Гоголя, 129/52, кв. 3, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 23 вересня 2014 року № 574/6-дз-к); 
 
 



 
2 

 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Мартиновій Оксані Миколаївні, 
1970 року народження, пров. Будьонного, 3, кв. 515, на придбання 
медикаментів для лікування підопічної Мартинової Тетяни Борисівни 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради  Захарченко Л. Б. 
від 19 вересня 2014 року № 751/6-дз-к); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Машковській Любові Павлівни,               
1938 року народження, пров. Дружби, 1, на придбання медикаментів для 
лікування  (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради             
Манжул С. В. від 29 вересня 2014 року № 755/6-дз-к); 
 
 11 650,00 грн (одинадцять тисяч шістсот п'ятдесят гривень) — Стацик 
Світлані Вікторівні, 1994 року народження, вул. Каховська, 30/4, на придбання 
медикаментів для лікування сина Стацика Артема (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 29 вересня 2014 року                  
№ 756/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Соломічевій Людмилі Анатоліївні,                    
1960 року народження, вул. Тульська, 88, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 29 вересня 2014 року № 757/6-дз-к); 
 
 4 100,00 грн (чотири тисячі сто гривень) — Трусову Володимиру 
Олексійовичу, 1957 року народження, вул. Дзержинського, 81, кв. 7, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 24 жовтня 2014 року № 763/6-дз-к); 
 
 2 100,00 грн (дві тисячі сто гривень) — Щіпковій Валентині Семенівні, 
1947 року народження, вул. Яновського, 153-а, кв. 88, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Захарченко Л. Б. від 24 жовтня 2014 року № 764/6-дз-к); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Янковському Валерію Вікторовичу, 
1975 року народження, пров. Балківський, 7, на придбання медикаментів для 
лікування доньки Янковської Іларії (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 07 жовтня 2014 року № 760/6-дз-к). 
 
 Загальна сума складає 41 950 грн (сорок одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят 
гривень). 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                              Ю. Вовк 


