
 
           

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П'ЯТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 18 серпня 2015 року                                                                        №   4438 
 
 
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 17 серпня 2015 року № 7) Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 40 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму 338 600,00 грн  (триста тридцять вісім тисяч шістсот гривень). 
 2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
виплатити допомогу 40 особам на суму 338 600,00 грн  (триста тридцять вісім 
тисяч шістсот 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  
                                                                                     18 серпня 2015 року 
                                                                                     № 4438 

 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 

 7 100,00 грн (сім тисяч сто гривень) — Войченку Володимиру Петровичу, 
1947 року народження, вул. Велика Перспективна, 25/34, кв. 41, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 19 червня 2015 року № 990/6-дз-к); 
 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Волошиній Катерині Володимирівні,                         
1956 року народження, вул. Олександрійська, 22, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Залещик Л. В. від 13 липня 2015 року № 1031/6-дз);  
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Вороновій Світлані 
Євгеніївні, 1977 року народження, пров. Ковалівський, 1-а, кв. 9, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Голофаєва І. В. від 03 липня 2015 року № 1012/6-дз); 
 
  3 300,00 грн (три тисячі триста гривень) — Гавриловій Валентині 
Анатоліївні, 1964 року народження, вул. В'ячеслава Чорновола, 1-б, кв. 170, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 13 липня 2015 року № 1036/6-дз-к);  
 

 

 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Гончаренку Олександру 
Никифоровичу, 1940 року народження, вул. Єгорова, 71, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Манжул С. В. від 20 липня 2015 року № 1053/6-дз);  
 

 6 200,00 грн (шість тисяч двісті гривень) — Гребенюк Олені Анатоліївні, 
1958 року народження, вул. Волкова, 9, корп. 2, кв. 56, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 13 липня 2015 року № 1038/6-дз-к);  
 
 17 200,00 грн (сімнадцять тисяч двісті гривень) — Голубєвій Крістіні 
Дмитрівні, 1985 року народження, вул. Дворцова, 68-а, кв. 4, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 10 липня 2015 року № 1017/6-дз-к);  
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 8 700,00 грн (вісім тисяч сімсот гривень) — Дущенку Ігорю 
Миколайовичу, 1979 року народження, просп. Перемоги, 12, корп. 2, кв. 20, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 13 липня 2015 року № 1028/6-дз-к); 

 
 10 000,00 грн (десять тисяч гривень) — Залевській Любові Семенівні, 
1944 року народження, вул. Володі Дубініна, 3, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Єфременка Л. М. від 13 липня 2015 року №1041/6-дз);  

 
 10 100,00 грн (десять тисяч сто гривень) — Запорожець Ганні Василівні, 
1936 року народження, вул. Пляжна, 41, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 13 липня 2015 року № 1024/6-дз-к); 
 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Іващенко Тетяні Давидівні, 1954 року 
народження, вул. Генерала Жадова, 30, кв. 260, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                 
Мамедова В. З. о. від 10 липня 2015 року № 1016/6-дз); 
 
 4 500,00 грн (чотири тисячі п'ятсот гривень) — Короленко Валентині 
Іванівні, 1943 року народження, вул. Волкова, 16, корп. 3, кв. 23, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 20 липня 2015 року № 1052/6-дз-к); 
 
 10 000,00 грн (десять тисяч гривень) — Кравченку Миколі Івановичу,             
1950 року народження, вул. Мінська, 6, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради  від 13 липня 2015 року № 1040/6-дз-к); 
 

 10 000,00 грн (десять тисяч гривень) — Кравченко Нелі Олександрівні,  
1948 року народження, вул. Пацаєва, 8, корп. 5, кв. 32, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Захарченко Л. Б. від 13 липня 2015 року № 1039/6-дз); 

 
 9 500,00 грн (дев'ять тисяч п'ятсот гривень) — Кардаш Юлії 
Владиславівні, 1955 року народження, вул. Добровольського, 13, кв. 58, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради  від 20 липня 2015 року № 1049/6-дз-к); 

 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Корнєєвій Ганні Володимирівні,                
1948 року народження, вул. Новозаводська, 41, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                        
Рибкіна В. М. від 10 липня 2015 року № 1022/6-дз); 
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 4 300,00 грн (чотири тисячі триста гривень) — Ліфер Світлані Леонідівні, 
1969 року народження, вул. 50 років Жовтня, 6, кв. 23, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 10 липня 2015 року № 1015/6-дз-к); 
 
 8 600,00 грн (вісім тисяч шістсот гривень) — Майстровій Ірині 
Анатоліївні, 1964 року народження, вул. Арсенія Тарковського, 16, кв. 18, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата  
Кіровоградської міської ради Шамардіна О. С. від 10 липня 2015 року                         
№ 1021/6-дз); 
 
 55 700,00 грн (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот гривень) — Мартинюк Юлії 
Федорівні, 1985 року народження, вул. Єгорова, 27, кв. 28, на придбання 
медикаментів для лікування сина Мартинюка Володимира (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради  від 03 червня                  
2015 року № 967/6-дз-к); 
 
 3 300,00 грн (три тисячі триста гривень) — Одудовій Людмилі Іванівні, 
1979 року народження, просп. Комуністичний, 1-б, кв. 26, на придбання 
медикаментів для лікування сина Одудова Анатолія (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 13 липня 2015 року                         
№ 1035/6-дз-к); 

 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Олійник Галині Григорівні,                     
1946 року народження, вул. Рівненська, 5, кв. 7, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської міської ради                
Манжул С. В. від 20 липня 2015 року № 1054/6-дз); 

 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Олійник Катерині Іванівні,  
1948 року народження, пров. Ковалівський, 13, кв. 95, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської 
міської ради Голофаєва І. В. від 03 липня 2015 року № 1011/6-дз);  

 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Примаку Анатолію Артемовичу,               
1958 року народження, вул. Галушкіна, 50, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської міської ради                         
Залещик Л. В. від 13 липня 2015 року № 1030/6-дз); 
 
 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Пріт Ользі Олександрівні,               
1956 року народження, вул. Генерала Жадова, 28, корп. 2, кв. 18, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської 
міської ради Зайцева А. М. від 07 липня 2015 року № 1014/6-дз); 
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 7 100,00 грн (сім тисяч сто гривень) — Павлову Миколі Петровичу,              
1955 року народження, вул. Добровольського, 10-а, кв. 138, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 15 липня 2015 року № 1047/6-дз-к); 
 
 11 600,00 грн (одинадцять тисяч шістсот гривень) — Петринській 
Вікторії Валеріївні, 1987 року народження, пров. Повітрянофлотський, 22, на 
придбання медикаментів для лікування матері Фундовної Лілії Михайлівни 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                  
від 20 липня 2015 року № 1050/6-дз-к); 
 
 11 500,00 грн (одинадцять тисяч п'ятсот гривень) — Рудьєвій Тамарі 
Павлівні, 1938 року народження, вул. Гоголя, 91, кв. 1, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 14 липня 2015 року  № 1043/6-дз-к); 
 
 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Рудніченко Катерині Миколаївні,               
1983 року народження, вул. Віктора Чміленка (Дзержинського), 105, кв. 4, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата  
Кіровоградської міської ради Кривого В. Г. від 14 липня 2015 року                                
№ 1046/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Соломєєву В'ячеславу Якимовичу,            
1938 року народження, просп. Перемоги, 14, кв. 31, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської міської ради 
Мамедова В. З. о. від 13 липня 2015 року № 1033/6-дз); 
 
 6 000,00 грн (шість тисяч гривень) — Січкару Миколі Сергійовичу,               
1988 року народження, вул. Волкова, 20, корп. 1, кв. 19, на придбання 
медикаментів для лікування доньки Січкар Кіри (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 13 липня 2015 року              
№ 1037/6-дз-к); 
 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Слободянюк Людмилі Іванівні,                
1950 року народження, вул. Пацаєва, 6, корп. 1, кв. 35, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Слободянюка Миколи Григоровича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                
від 20 липня 2015 року  № 1051/6-дз-к); 

 
 5 500,00 грн (п'ять тисяч п'ятсот гривень) — Усенко Галині Юхимівні,               
1951 року народження, вул. Металургів, 13, кв. 16, на придбання медикаментів 
для лікування доньки Усенко Валентини (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 13 липня 2015 року № 1032/6-дз-к); 
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 3 500,00 грн (три тисячі п'ятсот гривень) — Харькевич Любові Карпівні,          
1945 року народження, вул. Чернишевського, 60, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 14 липня 2015 року № 1045/6-дз-к); 
 

 56 350,00 грн (п'ятдесят шість тисяч триста п'ятдесят гривень) — Циліб 
Катерині Сергіївні, 1989 року народження, вул. Дворцова, 91/108, кв. 3, на 
придбання медикаментів для лікування чоловіка Циліба Олександра 
Вікторовича (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 13 липня 2015 року № 1034/6-дз-к); 
 

 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Чущенко Наталії Олександрівні,               
1975 року народження, пров. Олександра Матросова, 57, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Залещик Л. В. від 13 липня 2015 року № 1029/6-дз); 
 

 9 700,00 грн (дев'ять тисяч сімсот гривень) — Швидкому Олександру 
Леонідовичу, 1953 року народження, вул. Гоголя, 109, кв. 30, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 10 липня 2015 року № 1019/6-дз-к); 
 

 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Шульзі Тамарі Андріївні, 
1936 року народження, вул. Поповича, 10/2, кв. 19, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Голофаєва І. В. від 03 липня 2015 року № 1013/6-дз); 
 

 6 200,00 грн (шість тисяч двісті гривень) — Якименко Людмилі 
Миколаївні, 1977 року народження, вул. Коцюбинського, 25, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 14 липня 2015 року № 1044/6-дз-к); 
 

 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Якуніній Ользі Миколаївні,                      
1955 року народження, вул. Чугуєвська, 38, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                  
Рибкіна В. М. від 10 липня 2015 року № 1023/6-дз); 
 

 7 150,00 грн (сім тисяч сто п'ятдесят гривень) — Ярюхіній Марії Яківні, 
1925 року народження, вул. 50 років Жовтня, 22-а, кв. 24, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 10 липня 2015 року № 1018/6-дз-к). 
 
 Загальна сума складає 338 600,00 грн  (триста тридцять вісім тисяч 
шістсот гривень). 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                         Ю. Вовк 


