
 
           

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 02 липня 2015 року                                                                          №   4213 
 
 
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 04 червня 2015 року № 4101 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради” та відповідно до рішення комісії по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда (протокол                       
від 24 червня 2015 року № 5), Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 33 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму 105 450,00 грн  (сто п'ять  тисяч чотириста  п'ятдесят гривень). 
 2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради  
виплатити допомогу 33 особам на суму 105 450,00 грн  (сто п'ять  тисяч 
чотириста  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  
                                                                                     02 липня 2015 року 
                                                                                     №  4213 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 

 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Байздер Валентині Володимирівні,  
1953 року народження, вул. Металургів, 10, кв. 47, на придбання медикаментів 
для лікування сина Байздера Володимира Петровича (депутатський запит 
депутата Кіровоградської міської ради Тарасенка О.І. від 28 травня 2015 року 
№ 959/6-дз);  
 

 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Бойку Михайлу Степановичу,                
1947 року народження, вул. 50 років Радянської Армії, 39-а, на придбання 
медикаментів для лікування доньки (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Мєдвєдя В.В. від 22 травня 2015 року                             
№ 953/6-дз); 

 

 4 100,00 грн (чотири тисячі сто гривень) — Білозор Людмилі Петрівні, 
1966 року народження, вул. Олександра Матросова, 103, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Білозора Володимира Миколайовича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                              
від 22 травня 2015 року № 952/6-дз-к);  
 

 2 250,00 грн (дві тисячі двісті п'ятдесят гривень) — Васькіній Галині 
Миколаївні, 1939 року народження, просп. Правди, 8, корп. 5, кв. 74, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 21 травня 2015 року                            
№ 949/6-дз-к);  
 

 1 900,00 грн (одна тисяча дев'ятсот гривень) — Власенко Надії 
Григорівні, 1961 року народження, пров. Миргородський, 21, кв. 37, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 28 травня 2015 року                            
№ 958/6-дз-к);  
 

 4 700,00 грн (чотири тисячі сімсот гривень) — Вовченко Тетяні 
Михайлівні, 1929 року народження, вул. Соціалістична, 13, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 04 червня 2015 року № 976/6-дз-к);  
 
 1 850,00 грн (одна тисяча вісімсот п'ядесят гривень) — Гасаненко Ірині 
Володимирівні, 1962 року народження, пров. Аджамський, 9, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 02 червня 2015 року № 963/6-дз-к); 
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 3 800,00 грн (три тисячі вісімсот гривень) — Грабовській Антоніні 
Олександрівні, 1967 року народження, вул. Поповича, 7-б, кв. 4, на придбання 
медикаментів для лікування сина Дорофєєва Дмитра Володимировича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                       
від 28 травня 2015 року № 961/6-дз-к);  

 
 600,00 грн (шістсот гривень) — Данільченку Юрію Володимировичу,            
1978 року народження, вул. Жовтневої революції, 33, кв. 28, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 04 червня 2015 року № 971/6-дз-к); 
 
 650,00 грн (шістсот п'ятдесят гривень) — Джус Валентині Андріївні,            
1955 року народження, вул. Андріївська, 12, корп. 1, кв. 36, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 04 червня 2015 року № 972/6-дз-к); 
 
 3 100,00 грн (три тисячі сто гривень) — Дудник Світлані Василівні,                
1976 року народження, пров. Верхньовеселий, 1, на придбання медикаментів 
для лікування доньки Дудник Аліни (депутатський запит депутата 
Кіровоградської  міської ради Мєдвєдя В.В. від 02 червня 2015 року                      
№ 964/6-дз); 
 

 750,00 грн (сімсот п'ятдесят гривень) — Задворньому Вячеславу 
Костянтиновичу, 1991 року народження, вул. Андріївська, 10-а, кв. 4, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради  від 04 червня 2015 року № 978/6-дз-к); 
 

 650,00 грн ( шістсот п'ятдесят гривень) — Калініній Ганні Федорівні, 
1947 року народження, вул. Жовтневої революції, 33, кв. 10, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 04 червня 2015 року № 974/6-дз-к); 
 

 650,00 грн (шістсот п'ятдесят гривень) — Кіщенко Олені Миколаївні,  
1958 року народження, вул. Брянська, 6, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради  від 21 травня 2015 року № 947/6-дз-к); 
 

 10 000,00 грн (десять тисяч гривень) — Коваленко Тетяні Володимирівні,                 
1976 року народження, просп. Перемоги, 12, корп. 2, кв. 67, на придбання 
медикаментів для лікування доньки Коваленко Олени (депутатський запит 
секретаря Кіровоградської міської ради Марковського І.І. від 01 липня                        
2015 року № 1002/6-дз); 
 

 2 300,00 грн (дві тисячі триста гривень) — Ковальчук Антоніні Віталіївні,  
1988 року народження, вул. Інтернаціональна, 63, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради  від 30 квітня 2015 року № 944/6-дз-к); 
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 12 300,00 грн (дванадцять тисяч триста гривень) — Ковальову 
Олександру Володимировичу,  1968 року народження, вул. Зінченка, 9, кв. 48, 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради  від 28 травня 2015 року № 960/6-дз-к); 

 
 4 500,00 грн (чотири тисячі п'ятсот гривень) — Лисак Валентині  
Анатоліївні, 1965 року народження, вул. Канізька, 85, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 30 квітня 2015 року № 943/6-дз-к); 
 
 600,00 грн (шістсот гривень) — Ліпко-Гречусі Лілії Олександрівні,                  
1985 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 14, кв. 91, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 04 червня 2015 року № 973/6-дз-к); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Мирончук Тамарі Олексіївні,                   
1937 року народження, пров. Верхній Степовий, 7, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                   
Шамшура О. З. від 28 травня 2015 року № 956/6-дз);  
 
 1 600,00 грн (одна тисяча шістсот гривень) — Назіній Світлані 
Костянтинівні, 1977 року народження, вул. Велика Перспективна, 9, кв. 40, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 21 травня 2015 року № 950/6-дз-к); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Нечай Галині Терентіївні, 1950 року 
народження, вул. Андріївська, 12, кв. 16, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 04 червня 2015 року № 977/6-дз-к); 
 
 650,00 грн (шістсот п'ятдесят гривень) — Петречук Наталі Леонідівні, 
1977 року народження, вул. Жовтневої революції, 33, кв. 29, на придбання 
медикаментів для лікування сина Ткачика Ігоря (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради  від 04 червня 2015 року                           
№ 979/6-дз-к); 
 
 9 600,00 грн (дев'ять тисяч шістсот гривень) — Піці Каріні Миколаївні, 
1989 року народження, вул. Тургенєва, 23, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 02 червня 2015 року № 962/6-дз-к); 

 
 1 900,00 грн (одна тисяча дев'ятсот гривень) — Петраковському 
Володимиру Олександровичу, 1974 року народження, вул. Херсонська, 99, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 21 травня 2015 року № 948/6-дз-к); 
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 4 300,00 грн (чотири тисячі триста гривень) — Плис Марині Василівні,  
1992 року народження, просп. Університетський, 27, кв. 64, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 28 травня 2015 року № 957/6-дз-к);  

 
 1 300,00 грн (одна тисяча триста гривень) — Сайфутдіновій Ользі 
Юхимівні, 1933 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 15, кв. 52, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 03 червня 2015 року № 966/6-дз-к); 
 

 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Селівановій Тетяні Андріївні,               
1956 року народження, вул. Лінія 10-а, 61, кв. 43, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Кролевця А. В. від 22 травня 2015 року № 954/6-дз); 
 

 2 150,00 грн (дві тисячі сто п'ятдесят гривень) — Тіхоновій Людмилі 
Дмитрівні, 1978 року народження, вул. Жовтневої революції, 20, корп. 1,                 
кв. 178, на придбання медикаментів для лікування сина Тіхонова Ігната 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                   
від 03 червня 2015 року № 968/6-дз-к); 
 

 4 700,00 грн (чотири тисячі сімсот гривень) — Тулянцевій Раїсі Іванівні, 
1944 року народження, вул. Леніна, 120/31, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 04 червня 2015 року № 975/6-дз-к); 
 

 4 700,00 грн (чотири тисячі сімсот гривень) — Філімончук Оксані 
Миколаївні, 1992 року народження, вул. Олега Кошового, 5, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 03 червня 2015 року № 965/6-дз-к); 
 

 4 100,00 грн (чотири тисячі сто гривень) — Шевченко Ніні Василівні, 
1947 року народження, вул. Маршала Конєва, 13, корп. 1, кв. 8, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 21 травня 2015 року № 946/6-дз-к); 
 
 8 750,00 грн (вісім тисяч сімсот п'ятдесят гривень) — Шулешку Антону 
Олександровичу, 1987 року народження, вул. Верхня Пермська, 36, кв. 2, на 
придбання медикаментів для лікування доньки Шулешко Аніти (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 22 травня                    
2015 року № 955/6-дз-к); 
 

 Загальна сума складає 105 450,00 грн  (сто п'ять  тисяч чотириста  
п'ятдесят гривень)  
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                         Ю. Вовк 


