
           
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  28 квітня  2015 року                                                                      № 4093 
 
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 31 березня 2015 року № 4046 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”  та відповідно до рішення комісії по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда                           
(протокол від 20 квітня 2015 року № 3),  Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 39 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму 156 950,00 грн (сто п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят гривень). 
 2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради  
виплатити допомогу 39 громадянам на суму 156 950,00 грн (сто п'ятдесят шість 
тисяч дев'ятсот п'ятдесят гривень) 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           
Колодяжного С. О. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                    І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ахметова  24 55 65 



 
                       Додаток  
                                                                                      до рішення Кіровоградської 
                                                                                      міської ради  
                                                                                      28 квітня 2015 року 
                                                                                      № 4093 
 
 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 
 2 600,00 грн (дві тисячі шістсот гривень) — Андуровій Лілії 
Олександрівні, 1989 року народження, пров. Саксаганського, 26-а,  на 
придбання медикаментів для лікування сина Рибаченка Романа (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 30 березня              
2015 року № 900/6-дз-к); 

 
 2 200,00 грн (дві тисячі двісті гривень) — Баці Наталії Георгіївні,                 
1957 року народження, вул. Тимірязєва, 151, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 30 березня 2015 року № 903/6-дз-к); 

 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Бєліковій Таїсії Олексіївні,               
1950 року народження, пров. Давидовський, 12, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 31 березня 2015 року № 913/6-дз-к); 

 
 950,00 грн (дев'ятсот п'ятдесят гривень) — Боженко Наталії Василівні, 
1955 року народження, вул. Гоголя, 85/6, кв. 3, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 31  березня 2015 року № 918/6-дз-к); 
 
 4 100,00 грн (чотири тисячі сто гривень) — Василишину Миколі 
Петровичу, 1964 року народження, вул. Генерала Жадова, 28, корп. 5, кв. 75, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 30 березня 2015 року № 906/6-дз-к); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Волошиній Ользі Олексіївні,             
1936 року народження, вул. Пирогова, 1/50, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                
Юрченка І. А. від 23 березня  2015 року № 894/6-дз); 
 
 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Гончаренко Жанні Борисівні,             
1965 року народження, просп. Комуністичний, 4-а, кв. 76, на придбання 
медикаментів для лікування, (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради  Бабенко Н. В. від 31 березня  2015 року № 911/6-дз); 
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 1 600,00 грн (одна тисяча шістсот гривень) — Зозулі Тетяні Вячеславівні, 
1992 року народження, вул. Пушкіна, 64, кв. 4, на придбання медикаментів для 
лікування матері Жаданової Ірини Леонідівни (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 31 березня 2015 року № 915/6-дз-к); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Іванову Георгію 
Федоровичу, 1937 року народження, вул. Добровольського, 24, кв. 2, на 
придбання медикаментів для лікування дружини Іванової Інеси Дмитрівни 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Мамедова В. З. о. 
від 30 березня  2015 року № 884/6-дз); 
 
 1 700,00 грн (одна тисяча сімсот гривень) — Капкан Ніні Кирилівні,            
1964 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 22, корп. 1, кв. 8, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 25 березня 2015 року № 897/6-дз-к);  
 
 3 800,00 грн (три тисячі вісімсот гривень) — Карпуніну Валерію 
Володимировичу, 1972 року народження, вул. Металургів, 21, кв. 195, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 23 березня 2015 року № 893/6-дз-к);  
 
 8 350,00 грн (вісім тисяч триста п'ятдесят гривень) — Кобернику Василю 
Олександровичу, 1947 року народження, вул. Генерала Родимцева, 100, кв. 33, 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 24 березня 2015 року № 895/6-дз-к); 
 
 5 600,00 грн (п'ять тисяч шістсот гривень) — Корінному Сергію 
Павловичу, 1955 року народження, вул. Богдана Хмельницького, 41-а, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 30 березня 2015 року № 909/6-дз-к); 

 

 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Леканову Олександру 
Володимировичу, 1978 року народження, вул. Генерала Жадова, 31, корп. 3,              
кв. 72, на придбання медикаментів для лікування матері Соловйової Людмили 
Сергіївни (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради      
Захарченко Л. Б.  від 24 березня  2015 року № 896/6-дз);  

 

 8 900,00 грн (вісім тисяч дев'ятсот гривень) — Литюку Володимиру 
Пилиповичу, 1938 року народження, просп. Комуністичний, 22/12, кв. 74, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 03 березня 2015 року № 883/6-дз-к); 

 
 9 650,00 грн (дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень) — Локарєвій 
Наталії Павлівні, 1951 року народження, вул. Ушакова, 41, кв. 1, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 31 березня 2015 року № 912/6-дз-к);  
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 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Ляховець Зої Трохимівні,                  
1951 року народження, вул. Далекосхідна, 20, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради               
Тетерева Є. Д. від 11 березня  2015 року № 885/6-дз); 
 
 1 900,00 грн (одна тисяча дев'ятсот гривень) — Мірошніковій Тетяні 
Олексіївні, 1946 року народження, вул. Індустріальна, 74, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Мірошнікова Сергія Петровича 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Рибкіна В. М.          
від 31 березня 2015 року  № 914/6-дз); 
 
 6 650,00 грн (шість тисяч шістсот пятдесят гривень) — Нагулі Тетяні 
Вікторівні, 1988 року народження, вул. 40 років України, 65, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 03 березня 2015 року № 882/6-дз-к); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Нельзі Оксані Емірівні, 1960 року 
народження, вул. Жовтневої революції, 16, корп. 3, кв. 16, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Голофаєва І. В. від 17 березня 2015 року № 890/6-дз); 
 
 7 800,00 грн (сім тисяч вісімсот гривень) — Овчаренко Зінаїді Степанівні, 
1939 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 15, кв. 59, на придбання 
медикаментів для лікування правнуки  Овчаренко Анни (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                                   
від 17 березня 2015 року № 889/6-дз-к); 
 
 6 200,00 грн (шість тисяч двісті гривень) — Олійнику Богдану 
Юрійовичу, 1961 року народження, вул. Краснодарська, 14, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 17 березня 2015 року № 891/6-дз-к); 
 
 5 100,00 грн (п'ять тисяч сто гривень) — Остапенку Борису Михайловичу,                    
1967 року народження, вул. Преображенська, 6, кв. 155, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 03 березня 2015 року № 880/6-дз-к); 
 
 1 100,00 грн (одна тисяча сто гривень) — Павловській Ользі Іванівні,     
1942 року народження, вул. Кропивницького, 89, кв. 5, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 30 березня 2015 року № 902/6-дз-к); 

 
 2 500,00 грн (дві тисячі п'ятсот гривень) — Петренко Марині Анатоліївні,                  
1979 року народження, вул. Індустріальна, 74, на придбання медикаментів для 
лікування доньки Петренко Валерії (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 30 березня 2015 року № 910/6-дз-к); 
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 1 300,00 грн (одна тисяча триста гривень) — Переверзєву Василю 
Семеновичу, 1946 року народження, вул. Архангельська (Червоногвардійська), 
буд. 89, кв. 9, на придбання медикаментів для лікування (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 31 березня            
2015 року № 917/6-дз-к); 
 

 5 500,00 грн (п'ять тисяч п'ятсот гривень) — Пишногуб Мирославі 
Володимирівні, 1981 року народження, вул. Андріївська, 12, корп. 1, кв. 39, на 
придбання медикаментів для лікування доньки Пишногуб Олександри 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                  
від 30 березня 2015 року № 905/6-дз-к); 
 

 5 250,00 грн (п'ять тисяч двісті п'ятдесят гривень) — Руденку Андрію 
Миколайовичу, 1979 року народження, вул. Кропивницького, 80, кв. 53, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 30 березня 2015 року № 907/6-дз-к); 
 

 3 200,00 грн (три тисячі двісті гривень) — Сальніковій Ірині Василівні,            
1974 року народження, вул. Тимірязєва, 20, кв. 3, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 23 березня 2015 року № 892/6-дз-к); 

 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Сільвестрову Сергію Сергійовичу, 
1988 року народження, пров. Масляниківський, 13, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Кролевця А. В. від 03 березня 2015 року № 881/6-дз); 
 

 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Смогоржевській Вірі Миколаївні, 
1962 року народження, просп. Промисловий, 25, корп. 3, кв. 24, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 30 березня 2015 року № 901/6-дз-к); 
 
 11 500,00 грн (одинадцять тисяч п'ятсот гривень) — Студніковій Наталії 
Сергіївні, 1975 року народження, вул. Академіка Корольова, 13, кв. 22, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 25 березня 2015 року № 898/6-дз-к); 
 
 13 450,00 грн (тринадцять тисяч чотириста п'ятдесят гривень) — 
Тараненко Ніні Василівні, 1927 року народження, просп Правди, 7,                          
корп. 3, кв. 6, на придбання медикаментів для лікування (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 17 березня           
2015 року № 886/6-дз-к); 

 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Тарбєєвій Ірині Яношевні,                   
1986 року народження, вул. Ушакова, 31, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради        
Новікової В. В. від 17 березня 2015 року № 887/6-дз);  
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 6 200,00 грн (шість тисяч двісті гривень) — Тимоховській Тетяні  
Миколаївні,  1970 року народження, вул. Короленка, 2, кв. 64, на придбання 
медикаментів для лікування матері Чеченіної Галини Антонівни (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 30 березня              
2015 року № 904/6-дз-к);  
 
 4 750,00 грн (чотири тисячі сімсот п'ятдесят гривень) — Титаренко Яні 
Володимирівні, 1991 року народження, вул. Жовтневої революції, 22, кв. 27, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 30 березня 2015 року № 908/6-дз-к);  

 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Усенко Надії Андріївні,                    
1938 року народження, вул. Інтернаціональна, 64-а, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 31 березня 2015 року № 916/6-дз-к); 

 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Чухран Аллі Петрівні,            
1956 року народження, пров. Шкільний 1-й, 9, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради               
Тетерева Є. Д. від 30 березня 2015 року № 899/6-дз);  

 
 2 100,00 грн (дві тисячі сто гривень) — Якименко Тетяні Вікторівні,                    
1982 року народження, вул. Суворова, 92, кв. 2, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 17 березня 2015 року № 888/6-дз-к).  

 
  
 Загальна сума складає  156 950,00 грн (сто п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот 
п'ятдесят гривень) 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                         Ю. Вовк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


