
 
           

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  14 липня   2015 року                                                                 №   4419 
 
 
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 02 липня 2015 року № 4198 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради” та відповідно до рішення комісії по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда (протокол                       
від 13 липня 2015 року № 6), Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 25 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму 133 500,00 грн (сто тридцять три тисячі п'ятсот гривень). 
 2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
виплатити допомогу 25 особам на суму 133 500,00 грн (сто тридцять три тисячі 
п'ятсот 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  
                                                                                    14 липня 2015 року 
                                                                                     №  4419 

 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 

 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Бринзі Галині Миколаївні,                         
1948 року народження, вул. Академіка Корольова, 7, кв. 69, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Кривого В. Г. від 02 червня 2015 року № 1008/6-дз);  
 

 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Буркені Людмилі Петрівні,                
1938 року народження, просп. Правди, 3, корп. 3, кв. 18, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Марковського І. І. від 26 червня 2015 року № 993/6-дз); 

 

 9 900,00 грн (дев'ять тисяч дев'ятсот гривень) — Вовк Аллі Вікторівні, 
1956 року народження, вул. Жовтневої революції, 26, корп. 4, кв. 95, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 30 червня 2015 року № 997/6-дз-к);  
 

  3 700,00 грн (три тисячі сімсот гривень) — Гавришу Дмитру 
Васильовичу, 1979 року народження, вул. Радянська, 4, кв. 65, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 02 липня 2015 року № 1005/6-дз-к);  
 

 5 300,00 грн (п'ять тисяч триста гривень) — Галімській Ларисі 
Миколаївні, 1958 року народження, вул. 50 років Жовтня, 14, кв. 18, на 
придбання медикаментів для лікування сина Кондратенка Олега Миколайовича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради             
від 15 червня 2015 року № 983/6-дз-к);  
 

 3 600,00 грн (три тисячі шістсот гривень) — Гордієнко Інні Іванівні,             
1944 року народження, вул. Куйбишева, 93, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 02 липня 2015 року № 1006/6-дз-к);  
 
 2 900,00 грн (дві тисячі дев'ятсот гривень) — Гуцко Фаїні Степанівні, 
1938 року народження, вул. 50 років Жовтня, 20, кв. 25, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 15 червня 2015 року № 984/6-дз-к); 
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 2 700,00 грн (дві тисячі сімсот гривень) — Гончар Євгенії Миколаївні, 
1939 року народження, вул. Волкова, 28, корп. 1, кв. 63, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 01 липня 2015 року №1000/6-дз-к);  
 
 19 200,00 грн (дев'ятнадцять тисяч двісті гривень) — Данчулу Сергію 
Володимировичу, 1963 року народження, вул. Генерала Жадова, 28, корп. 2,               
кв. 34, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 01 липня 2015 року                         
№ 1001/6-дз-к); 
 
 4 350,00 грн (чотири тисячі триста п'ятдесят гривень) — Довгополовій 
Світлані Терентіївні, 1970 року народження, вул. Лесі Українки, 26, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 30 червня 2015 року № 998/6-дз-к); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Євстратовій Надії Яківні, 1948 року 
народження, вул. Лермонтова, 8, на придбання медикаментів для лікування 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Юрченка І. А.                  
від 26 червня 2015 року № 996/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Кабановій Ірині Володимирівні,            
1961 року народження, вул. Віктора Чміленка, 101, кв. 12, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 26 червня 2015 року № 995/6-дз-к); 
 
 8 400,00 грн (вісім тисяч чотириста гривень) — Катеньову Миколі Іллічу,             
1952 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 12, корп. 5, кв. 12, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради  від 19 червня 2015 року № 991/6-дз-к); 
 

 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Лужняку Володимиру Миколайовичу,  
1957 року народження, вул. Лінія 6-а, 25, кв. 66, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Кролевця А. В. від 10 червня 2015 року № 980/6-дз); 

 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Мукашову Володимиру Васильовичу,                  
1952 року народження, вул. Поповича, 7, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Єфременка Л. М. від 30 червня 2015 року № 999/6-дз); 
 
 15 000,00 грн (п'ятнадцять тисяч гривень) — Окаєвич Людмилі 
Степанівні, 1944 року народження, вул. Михайлівська (Кірова), 21, кв. 26, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит секретаря 
Кіровоградської міської ради Марковського І. І. від 26 червня 2015 року                     
№ 994/6-дз); 
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 5 900,00 грн (п'ять тисяч дев'ятсот гривень) — Онойченко Олені 
Анатоліївні, 1975 року народження, вул. 40 років України, 14, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Онойченка В'ячеслава Володимировича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради              
від 17 червня  2015 року № 986/6-дз-к);  
 
 2 900,00 грн (дві тисячі дев'ятсот гривень) — Плачинді Наталії Вікторівні, 
1961 року народження, вул. Брянська, 13/25, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 19 червня 2015 року № 989/6-дз-к); 
 
 4 400,00 грн (чотири тисячі чотириста гривень) — Прокоповій Любові 
Олексіївні, 1944 року народження, вул. Комарова, 19, кв. 61, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 15 червня 2015 року № 985/6-дз-к); 
 
 3 400,00 грн (три тисячі чотириста гривень) — Протецькій Раїсі 
Олександрівні, 1941 року народження, вул. Воровського, 36, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 02 липня 2015 року № 1007/6-дз-к); 
 
 6 200,00 грн (шість тисяч двісті гривень) — Савченку Володимиру 
Афанасійовичу, 1949 року народження, вул. Жовтневої революції, 26, корп. 3, 
кв. 49, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 26 червня 2015 року                         
№ 992/6-дз-к); 

 
 4 750,00 грн (чотири тисячі сімсот п'ятдесят гривень) — Сидоренко 
Людмилі Анатоліївні, 1949 року народження, вул. Маршала Конєва, 13, корп. 2, 
кв. 4, на придбання медикаментів для лікування чоловіка Сидоренка 
Олександра Вікторовича (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 19 червня 2015 року № 987/6-дз-к); 

 
 3 400,00 грн (три тисячі чотириста гривень) — Трушаковій Людмилі 
Миколаївні,  1947 року народження, вул. 50 років Жовтня, 24-а, кв. 47, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради  від 15 червня 2015 року № 982/6-дз-к);  
 
 3 500,00 грн (три тисячі п'ятсот гривень) — Фетьку Віктору Васильовичу, 
1969 року народження, вул. Димитрова, 41, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 19 червня 2015 року № 988/6-дз-к); 
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 7 000,00 грн (сім тисяч гривень) — Янковській Оксані Юріївні,               
1973 року народження, вул. Робоча, 2, кв. 9, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 10 червня 2015 року № 981/6-дз-к). 
 
 

 Загальна сума складає 133 500,00 грн (сто тридцять три тисячі п'ятсот 
гривень). 
 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                         Ю. Вовк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


