
           
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від   16 грудня  2014 року                                                                  № 3763 
 
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 11 листопада 2014 року № 3602 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, від 14 листопада 2014 року № 3726 “Про 
колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради”, від 
09 грудня 2014 року № 3729 “Про колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради”, від 16 грудня 2014 року № 3732 “Про 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради” та відповідно до 
рішень комісії по наданню допомоги  малозабезпеченим громадянам міста 
Кіровограда (протоколи від 25 листопада 2014 року № 10 та                                         
від 15 грудня 2014 року № 11) Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 31 особі, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму 111 300,00 грн (сто одинадцять тисяч триста 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  
                                                                                      16 грудня 2014 року 
                                                                                      № 3763 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 
 2 100 грн (дві тисячі сто гривень) — Антімоновій Ніні Олександрівні, 
1984 року народження, пров. Мініна, 8, кв. 1, на придбання медикаментів для 
лікування сина Астрейка Захара (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 18 листопада 2014 року № 781/6-дз-к); 

 
 4 600,00 грн (чотири тисячі шістсот гривень) — Богуненко Катерині 
Афанасіївні, 1939 року народження, вул. Металургів, 1, кв. 56, на придбання 
медикаментів для лікування сина Богуненка Олександра Вікторовича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                      
від 07 листопада 2014 року № 766/6-дз-к); 

 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Богуславській Лідії Андріївні,               
1943 року народження, просп. Комуністичний, 10, кв. 9, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Рибкіна В. М. від 08 грудня 2014 року № 789/6-дз); 

 
 2 500,00 грн (дві тисячі п'ятсот гривень) — Безлюдьку Олександру 
Андрійовичу, 1949 року народження, тупик Азовський, 3, кв. 5,                              
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2014 року                               
№ 769/6-дз-к); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Ванюшиній Тетяні Миколаївні, 
1979 року народження, вул. Родникова, 79, кв. 18, на придбання медикаментів 
для лікування чоловіка Ванюшина Володимира Арсентійовича (депутатський 
запит депутата Кіровоградської міської ради Костенко О. В. від 08 грудня             
2014 року № 791/6-дз); 
 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Вієвському Віталію Михайловичу, 
1937 року народження, вул. Гоголя, 131, кв. 25, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит секретаря Кіровоградської міської ради 
Марковського І. І.  від 09 грудня 2014 року № 798/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Гаврилюку Олександру 
Миколайовичу, 1965 року народження, вул. Курганна, 50, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Новікової В. В. від 24 листопада 2014 року № 787/6-дз); 



2 
 11 000,00 грн (одинадцять тисяч гривень) — Головко Любові Іванівні,                   
1951 року народження, вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1, кв. 23, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 09 грудня 2014 року № 793/6-дз-к); 
 
 2 300,00 грн (дві тисячі триста гривень) — Димурі Олександру 
Олексійовичу, 1961 року народження, вул. Єгорова, 56, кв. 52, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 09 грудня  2014 року № 795/6-дз-к); 
 
 6 250,00 грн (шість тисяч двісті п'ятдесят гривень) — Дмитрієву Олегу 
Ігоревичу, 1959 року народження, вул. Канізька, 20/54, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 24 листопада 2014 року № 788/6-дз-к); 
 
 700,00 грн (сімсот гривень) — Згамі Тетяні Миколаївні, 1951 року 
народження, вул. Родникова, 79, кв. 19, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради              
Костенко О. В. від 12 грудня 2014 року № 805/6-дз);  
 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Калкіній Людмилі Іванівні,                    
1956 року народження, вул. Халтуріна, 5, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит секретаря Кіровоградської міської ради                  
Марковського І. І. від 11 грудня 2014 року № 800/6-дз);  
 

 
 4 900,00 грн (чотири тисячі дев'ятсот гривень) — Котовичу Сергію 
Олександровичу, 1973 року народження, вул. Комарова, 13, кв. 40, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 14 листопада 2014 року                               
№ 780/6-дз-к); 
 
 600,00 грн (шістсот гривень) — Красілічу Василю Івановичу, 1942 року 
народження, вул. Делегатська, 42/12, на придбання медикаментів для лікування 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Мамедова В. З . о.              
від 08 грудня 2014 року  № 790/6-дз); 

 
 900,00 грн (дев'ятсот гривень) — Красногоровій Тетяні Шотівні,                    
1960 року народження, вул. Курганна, 50-а, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради      
Новікової В. В.  від 24 листопада 2014 року № 786/6-дз);  

 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Лісоволенко Олександрі Юхимівні, 
1941 року народження, вул. Некрасова, 64, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                        
Юрченка І. А. від 07 листопада 2014 року № 770/6-дз); 
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 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Майданюк Марії Петрівні, 1925 року 
народження, вул. Леваневського, 82, на придбання медикаментів для лікування 
(депутатський запит секретаря Кіровоградської міської ради Марковського І. І. 
від 11 грудня 2014 року № 801/6-дз);  
 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Москаленко Олені Петрівні,                    
1953 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 11, кв. 121, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит секретаря Кіровоградської 
міської ради Марковського І. І. від 15 грудня 2014 року № 807/6-дз); 
 
 900,00 грн (дев'ятсот гривень) — Нетребенко Валентині Іванівні,                    
1951 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 26, корп. 1, кв. 28, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Садового М. І. від 09 грудня 2014 року                                  
№ 797/6-дз); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Новіченко Наталії Володимирівні, 
1976 року народження, вул. Ціолковського, 68, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                    
Садового М. І. від 12 грудня 2014 року № 802/6-дз);  
 
 1 900,00 грн (одна тисяча дев'ятсот гривень) — Опалатенко Любові 
Петрівні, 1944 року народження, вул. Лінія 10-а, 44, кв. 7, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Кролевця А. В. від 19 листопада 2014 року № 783/6-дз); 
 
 4 300,00 грн (чотири тисячі триста гривень) — Пиво Валентині Петрівні, 
1955 року народження, вул. Металургів, 22, кв. 17, на придбання медикаментів 
для лікування сина Пива Петра Костянтиновича (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2014 року                       
№ 768/6-дз-к); 

 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Романенку Олександру Федоровичу, 
1926 року народження, вул. Арсенія Тарковського, 59, кв. 2, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит секретаря Кіровоградської 
міської ради Марковського І. І. від 15 грудня 2014 року № 806/6-дз); 
 
 3 200,00 грн (три тисячі двісті гривень) — Сиротюк Валентині Борисівні, 
1972 року народження, вул. Крайова, 6/11, на придбання медикаментів для 
лікування сина Сиротюка Олега Сергійовича (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 15 грудня 2014 року № 808/6-дз-к); 
 

 9 800,00 грн (дев'ять тисяч вісімсот гривень) — Солодаренко Ганні 
Олексіївні, 1943 року народження, вул. Дунайська, 46, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 07 листопада 2014 року № 767/6-дз-к); 
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 5 900,00 грн (п'ять тисяч дев'ятсот гривень) — Санжарі Валентині 
Миколаївні, 1942 року народження, вул. Ризька, 3, на придбання медикаментів 
для лікування доньки Павлечко Олени Петрівни (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 10 листопада 2014 року                     
№ 772/6-дз-к); 
 
 1 700,00 грн (одна тисяча сімсот гривень) — Слободянюк Ірині Петрівні, 
1964 року народження, вул. Братиславська, 9-г, кв. 8, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Слободянюка Ігоря Валерійовича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                              
від 18 листопада 2014 року № 782/6-дз-к); 
 
 3 050,00 грн (три тисячі п'ятдесят гривень) — Тищенко Ірині 
Володимирівні, 1981 року народження, вул. Гагаріна, 9, кв. 130, на придбання 
медикаментів для лікування доньки Тищенко Ангеліни (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 07 листопада 
2014 року № 765/6-дз-к); 
 
 11 800,00 грн (одинадцять тисяч вісімсот гривень) — Шестаковій Ларисі 
Віталіївні, 1964 року народження, вул. Комарова, 9, кв. 52, на придбання 
медикаментів для лікування доньки Шестакової-Трегуб Христини Ігорівни 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                  
від 24 листопада 2014 року № 786/6-дз-к);  
 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Шиманському Дмитру Павловичу, 
1991 року народження, вул. Андріївська, 17/11, кв. 34, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит секретаря Кіровоградської 
міської ради Марковського І. І. від 11 грудня 2014 року № 799/6-дз);  
 
 900,00 грн (дев'ятсот гривень) — Шрамчевській Людмилі Василівні,                
1956 року народження, вул. Комсомольська, 19 на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради               
Садового М. І. ради від 09 грудня 2014 року № 796/6-дз). 
 
 Загальна сума складає 111 300,00 грн (сто одинадцять тисяч триста 
гривень). 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                            Ю. Вовк 
 
 
 
 
 


