
 
           

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П'ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  22 вересня  2015 року                                                                         №  4465 
 
 
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 18 серпня 2015 року № 4431 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради” та відповідно до рішення комісії по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда (протокол                    
від 17 вересня 2015 року № 8), Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 146 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму 717 450,00 грн  (сімсот сімнадцять  тисяч чотириста п'ятдесят гривень). 
 2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
виплатити допомогу  146 особам на суму 717 450,00 грн  (сімсот сімнадцять  
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 
 
 
Петренко  24 55 65 
 
 
 



                     Додаток  
                                                                                     до рішення Кіровоградської 
                                                                                     міської ради  
                                                                                     22 вересня 2015року 
                                                                                     № 4465 

 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 
 10 200,00 грн (десять тисяч двісті гривень) — Адаменко Олені 
Миколаївні, 1983 року народження, вул. Бєляєва, 7, корп. 4, кв. 10, на 
придбання медикаментів для лікування  дитини (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2015 року                            
№ 1232/6-дз); 

 

 12 800,00 грн (дванадцять  тисяч вісімсот гривень) — Андрейченко Інні 
Анатоліївні, 1969 року народження, вул. Родникова, 80, кв. 25, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 14 серпня 2015 року№ 1107/6-дз-к); 
 

 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Бабіній Світлані Олександрівні,                         
1952 року народження, вул. 40-річчя Перемоги, 62, кв. 5, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Бабіна В'ячеслава Миколайовича 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Калкіної Л. І.              
від 18 серпня 2015 року № 1123/6-дз);  
 

 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Байбороші Інні Вікторівні, 1982 року 
народження, пров. Чайковського, 34, на придбання медикаментів для лікування 
доньки Байбороші Юлії (депутатський запит депутата Кіровоградської міської 
ради Залещик Л. В. від 14 серпня 2015 року № 1108/6-дз); 
 

 5 700,00 грн (п'ять тисяч сімсот гривень) — Балаклеєнко Вірі Данилівні, 
1947 року народження, вул. Андріївська, 12, кв. 10, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 13 серпня 2015 року№ 1099/6-дз-к);  
 

 25 600,00 грн (двадцять п'ять тисяч шістсот гривень) — Балану 
Валентину Володимировичу, 1952 року народження, просп. Перемоги, 2,                      
кв. 113, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 31 серпня 2015 року                 
№ 1158/6-дз-к);  
 

 14 800,00 грн (чотирнадцять тисяч вісімсот гривень) — Балашовій 
Любові Павлівні, 1955 року народження, вул. Нижня Прирічна, 21, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 10 вересня 2015 року                                     
№ 1197/6-дз-к);  
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 10 000,00 грн (десять тисяч гривень) — Батєхіну Борису Леонідовичу, 
1954 року народження, вул. Жовтневої революції, 16, корп. 2, кв. 50, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Голуба Д. В. від 11 серпня 2015 року                                   
№ 1084/6-дз);  

 

 2 400,00 грн (дві тисячі чотириста гривень) — Бахтіній Валентині 
Михайлівні, 1958 року народження, вул. Жовтневої революції, 16, корп. 1,                   
кв. 65, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 14 серпня 2015 року                            
№ 1110/6-дз-к);  
 

 9 500,00 грн (дев'ять тисяч п'ятсот гривень) — Бойченко Раїсі Петрівні, 
1941 року народження, вул. Бєляєва, 12, кв. 27, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 03 серпня 2015 року № 1069/6-дз-к);  
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Борисюк  Людмилі Анатоліївні,                 
1966 року народження, вул. Академіка Корольова, 17, кв. 12, на придбання 
медикаментів для лікування сина Борисюка Антона (депутатський запит 
депутата Кіровоградської міської ради Тарасенка О. І, від 04 серпня 2015 року 
№ 1174/6-дз);  
 

 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Боунегру Любові Петрівні, 1951 року 
народження, вул. 50 років Жовтня, 36, кв. 19, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                       
Рибкіна В. М. від 04 серпня 2015 року № 1176/6-дз);  

 

 2 400,00 грн (дві тисячі чотириста гривень) — Брагіній Тетяні Миронівні, 
1947 року народження, вул. Профінтерна, 45, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 18 серпня 2015 року № 1131/6-дз-к); 
 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Бугайовій Ірині Григорівні, 1963 року 
народження, вул. Академіка Корольова, 38, кв. 62, на придбання медикаментів 
для лікування сина Бугайова Олексія (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Левченка А. Я. від 11 вересня 2015 року                             
№ 1201/6-дз); 
 
 1 350,00 грн (одна тисяча триста п'ятдесят гривень) — Василюковій Анні 
Юріївні, 1987 року народження, пров. Ізмаїльський, 12, на придбання 
медикаментів для лікування доньки Василюкової Марії (депутатський запит 
депутата Кіровоградської міської ради Мєдвєдя В. В. від 10 вересня 2015 року 
№ 1199/6-дз); 
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 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Вдовіченко Лідії Яківні, 1967 року 
народження, вул. Металургів, 21, кімн. 222-223, на придбання медикаментів для 
лікування чоловіка Вдовіченка Олександра Івановича (депутатський запит 
депутата Кіровоградської міської ради Тарасенка О. І. від 14 вересня 2015 року 
№ 1216/6-дз); 

 

 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Вербенко Людмилі  
Володимирівні, 1955 року народження, вул. Металургів, 5, кімн. 24, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Тарасенка О. І. від 26 серпня 2015 року                          
№ 1145/6-дз); 
 

 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Вербовській Дар'ї Олександрівні, 
1997 року народження, вул. Криворізька, 31-б, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради               
Дриги В. В. від 27 серпня 2015 року № 1149/6-дз); 
 
 10 500,00 грн (десять тисяч п'ятсот гривень) — Ветриченку Олександру 
Івановичу, 1955 року народження, вул. Жовтневої революції, 26, корп. 4, кв. 76, 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 11 вересня 2015 року                                        
№ 1200/6-дз-к); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Вєрьовкіній Олені Григорівні,                  
1957 року народження, вул. Шевченка, 60-а, кв. 6 , на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради               
Голуба Д. В. від 26 серпня 2015 року № 1148/6-дз); 
 
 35 200,00 грн (тридцять п'ять тисяч двісті гривень) — Вітряченко Галині 
Василівні, 1952 року народження, вул. Шатила, 3, кв. 113, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 28 липня 2015 року № 1058/6-дз-к);  

 

 7 000,00 грн (сім тисяч гривень) — Волонтирець Тігранугі Володяївні, 
1987 року народження, вул. Маршала Конєва, 23, корп. 4, кв. 122, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Зайцева А. М. від 30 липня 2015 року № 1061/6-дз); 
 

 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Воробйовій Тамілі Володимирівні, 
1948 року народження, вул. Пушкіна, 64, кв. 4, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                 
Мосіна О. В. від 11 серпня 2015 року № 1083/6-дз); 
 
 
 



4 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Гаврилюку Станіславу Матвійовичу, 
1959 року народження, вул. Кримська, 27, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Полонського І. О. від 18 серпня 2015 року № 1126/6-дз); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Гаркавій Тетяні Анатоліївні,                      
1966 року народження, вул. Металургів, 21, кв. 328, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Тарасенка О. І. від 02 вересня  2015 року № 1165/6-дз); 
 
 16 200,00 грн (шістнадцять тисяч двісті гривень) — Гаращенко Анні 
Георгіївні, 1973 року народження, вул. Кропивницького, 10, кв. 68, на 
придбання медикаментів для лікування сина Гаращенка Єгора (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради  від 18 серпня                
2015 року № 1132/6-дз-к); 
 

 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Гарбузу Василю Андрійовичу,                
1942 року народження, вул. Свердлова, 155, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Полонського І. О. від 18 серпня 2015 року № 1125/6-дз); 

 
 10 700,00 грн (десять тисяч сімсот гривень) — Гейдарову Фазаїлу 
Магомед-огли, 1965 року народження, пров. Щербаковський, 22-а, кв. 1, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради  від 05 серпня 2015 року № 1076/6-дз-к); 

 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Гек Ганні Тимофіївні, 1940 року 
народження, просп. Університетський, 6/5, кв. 55, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит секретаря Кіровоградської міської ради 
Марковського І. І. від 14 серпня 2015 року № 1210/6-дз); 

 
 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 Голуба  Д. В. від 12 серпня 2015 року № 1086/6-дз); 

 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Городенко Наталії Леонідівні,                      
1957 року народження, вул. 50 років Радянської Армії, 22, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Мєдвєдя В. В. від 13 серпня 2015 року № 1092/6-дз); 
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 2 450,00 грн (дві тисячі чотириста п'ятдесят гривень) — Гоцул Людмилі 
Василівні, 1957 року народження, вул. Генерала Родимцева, 85, кв. 78, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради  від 13 серпня 2015 року № 1103/6-дз-к); 
 
 8 000,00 грн (вісім тисяч гривень) — Григор'євій Євгенії Геннадіївні,   
1968 року народження, вул. Тельмана, 1, кв. 62, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                          
Залещик Л. В. від  02 вересня  2015 року № 1163/6-дз); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча  п'ятсот гривень) — Грозан  Тамарі Іванівні,   
1941 року народження, вул. Лінія 10-а, 58, кв. 15, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                          
Кролевця А. В.  від  03 вересня  2015 року № 1168/6-дз); 
 
 9 400,00 грн (дев'ять тисяч чотириста гривень) — Гросул Олександрі 
Григорівні, 1984 року народження, вул. Кавказька Площа, 15, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 14 серпня 2015 року № 1113/6-дз-к); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча  гривень) — Гульдас Жанні Полікарпівні,         
1939 року народження, вул. Кременчуцька, 3, кв. 13, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Ковальчука О. М.  від  14  вересня  2015 року № 1208/6-дз); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча  гривень) — Дар'єву Юрію Васильовичу,         
1939 року народження, вул. Космонавта Попова, 9, кв. 29, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Ковальчука О. М.  від  27 серпня  2015 року № 1151/6-дз); 
 
 1 850,00 грн (одна тисяча вісімсот п'ятдесят гривень) — Демченко 
Людмилі Федорівні, 1948 року народження, вул. Преображенська, 6, кв. 40, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 18 серпня 2015 року                         
№ 1136/6-дз-к); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Дем'яненко Тетяні Юріївні,                     
1967 року народження, вул. Варшавська, 5-а, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                
Мосіна О. В. від 17 серпня 2015 року № 1121/6-дз); 
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 19 700,00 грн (дев'ятнадцять тисяч сімсот  гривень) — Деркач Ользі 
Вадимівні, 1993 року народження, вул. Жовтневої революції, 28, кв. 108,                       
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 31 серпня 2015 року                         
№ 1159/6-дз-к); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Дігтяр Ганні Василівні,  
1952 року народження, пров. Ковалівський, 13, кв. 106, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Голофаєва І. В. від 23 липня 2015 року № 1055/6-дз);  

 
 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Добровольському Григорію 
Миколайовичу, 1952 року народження, пров. Експериментальний, 1, кв. 44, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата  
Кіровоградської міської ради Мєдвєдя В. В. від 13 серпня 2015 року                               
№ 1089/6-дз); 
 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Дрімченку  Володимиру 
Федоровичу, 1943 року народження, тупик Ананіївський, 6, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит секретаря  Кіровоградської 
міської ради Марковського І.І. від 11 вересня 2015 року  № 1202/6-дз); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Єременко Надії Гаврилівні, 
1941 року народження, вул. Капітана 1 рангу Олефіренка Ю. Б. (Фрунзе), 18/21, 
кв. 162, на придбання медикаментів для лікування (депутатський запит 
депутата  Кіровоградської міської ради Мамедова В. З. огли від  08 вересня  
2015 року   № 1193/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Жосан Любові Іванівні, 1949 року 
народження, пров. Фортечний, 19, кв. 50, на придбання медикаментів для 
лікування  (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Ізрайлова О. Д. від  07 вересня  2015 року   № 1187/6-дз); 
 
 2 200,00 грн (дві тисячі двісті гривень) — Жупаненко Ларисі Анатоліївні,           
1944 року народження, вул. Капітана 1 рангу Олефіренка Ю. Б. (Фрунзе), 18/21, 
кв. 72, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 13 серпня 2015 року                                
№ 1100/6-дз-к); 
 
 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Завацькій Анастасії Миколаївні,              
1950 року народження, вул. Короленка, 58/12, кв. 53, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 30 липня 2015 року № 1059/6-дз-к); 
 



7 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Затинайко Тетяні 
Миколаївні, 1952 року народження, вул. Кременчуцька, 5, кв. 6, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Затинайка Володимира Вікторовича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                        
від  11 вересня  2015 року№ 1205/6-дз);  
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Зінченку Семену Яковичу,                              
1927 року народження, вул. Арсенія Тарковського, 60, кв. 5, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської 
міської ради Мамедова В.З. огли  від  14 вересня  2015 року   № 1215/6-дз); 
 
 4 900,00 грн (чотири тисячі дев'ятсот гривень) — Зубенко Надії Іванівні, 
1950 року народження, пров. Середній, 68, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 05 серпня 2015 року № 1072/6-дз-к); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Івасюті Юрію Михайловичу,                              
1939 року народження, вул. Добровольського, 3, кв. 23, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської 
міської ради Дзюби Н. Є. від 17 вересня 2015 року   № 1233/6-дз); 
 
 8 000,00 грн (вісім тисяч гривень) — Іномістову Олександру 
Васильовичу,  1927 року народження, вул. Добровольського, 9, кв. 25, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата  
Кіровоградської міської ради  Рибкіна В. М.  від 04 вересня  2015 року                    
№ 1177 /6-дз); 
 
 5 800,00 грн (п'ять тисяч вісімсот гривень) — Ісуповій Наталії 
Олександрівні, 1960 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 23, кв. 52, на 
придбання медикаментів для лікування сина Ісупова Руслана (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 05 серпня                         
2015 року  № 1077/6-дз-к); 
 
 8 000,00 грн (вісім тисяч гривень) — Каплюк Ірині Іванівні,  1966 року 
народження, вул. Волкова, 26, корп. 1, кв. 58, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської міської ради                     
Волкова І. В.  від  26 серпня   2015 року  № 1147 /6-дз); 

 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Кательві Галині Іванівні,  1946 року 
народження, вул. Кременчуцька, 3, кв. 107, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської міської ради                     
Ковальчука О. М.  від  14 вересня   2015 року  № 1209 /6-дз); 
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 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Кливняк Галині Павлівні,               
1943 року народження, вул. Кропивницького, 14, кв. 92, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської 
міської ради Васильченка С. С. від 11 серпня 2015 року № 1082/6-дз); 
 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Книш Олені Анатоліївні,               
1981 року народження, вул. Червоногірська, 1-б, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата  Кіровоградської міської ради 
Дзюби Н. Є. від 18 серпня 2015 року № 1124/6-дз); 
 
 3 200,00 грн (три тисячі двісті гривень) — Ковальову Віктору 
В'ячеславовичу, 1985 року народження, вул. Жуковського, 16, на придбання 
медикаментів для лікування доньки (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 13 серпня 2015 року № 1106/6-дз-к); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Коваленку Володимиру 
Васильовичу, 1968 року народження, вул. Генерала Жадова, 28, корп. 1, кв. 11, 
на придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата  
Кіровоградської міської ради Тарасенка О. І. від 21 серпня 2015 року                           
№ 1144/6-дз); 
 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Коломійцю Сергію Васильовичу,                
1961 року народження, вул. Желябова, 32, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                  
Юрченка І. А. від 30 липня 2015 року  № 1065/6-дз); 

 
 7 900,00 грн (сім тисяч дев'ятсот гривень) — Коломійцю Сергію 
Олександровичу, 1982 року народження, вул. Волкова, 16, корп. 4, кв. 51, на 
придбання медикаментів для лікування сина Коломійця Юрія (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 11 серпня                  
2015 року № 1085/6-дз-к); 
 
 1 550,00 грн (одна тисяча п'ятсот п'ятдесят гривень) — Кондратюк Надії 
Олександрівні, 1989 року народження, вул. В'ячеслава Чорновола, 21, кв. 16, на 
придбання медикаментів для лікування сина Кондратюка Володимира 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                    
від 18 серпня 2015 року № 1137/6-дз-к); 
 

 3 450,00 грн (три тисячі чотириста п'ятдесят гривень) — Кононенко 
Вікторії Володимирівні, 1981 року народження, вул. Канатна, 14, кв. 2, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 13 серпня 2015 року № 1105/6-дз-к); 
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 12 200,00 грн (дванадцять тисяч двісті гривень) — Копцевій Марії 
Миколаївні, 1955 року народження, вул. Енгельса, 25, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 13 серпня 2015 року № 1098/6-дз-к); 
 

 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Костюк Ірині Петрівні,               
1958 року народження, вул. Гайдара, 39, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                            
Юрченка І. А. від 30 липня 2015 року № 1064/6-дз); 
 

 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Котенко Валентині Федорівні,                 
1936 року народження, вул. Генерала Родимцева, 72-б, кв. 20, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Мєдвєдя В. В. від 13 серпня 2015 року № 1090/6-дз); 
 
 20 000,00 грн (двадцять тисяч гривень) — Краснокутській Галині 
Григорівні, 1941 року народження, вул. Пляжна, 22-а, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Краснокутського Володимира 
Олексійовича (колективний депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради від  07  вересня  2015 року № 1183/6-дз-к); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча  гривень) — Кривошеї Олені Василівні,               
1979 року народження, вул. Металургів, 33, кв. 17, на придбання медикаментів 
для лікування доньки Кривошеї Юлії (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Тарасенка О. І. від  16 вересня 2015 року                        
№ 1229/6-дз); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Крупченко Надії Іванівні,               
1935 року народження, вул. Червонофлотська, 14-а, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради  
Ковальчука О. М.  від  07 вересня 2015 року № 1185/6-дз); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Кубишкіну Віктору Вікторовичу, 
1958 року народження, вул. Лермонтова, 44, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                   
Юрченка І. А. від 30 липня 2015 року № 1068/6-дз); 
 
 15 100,00 грн (п'ятнадцять тисяч сто гривень) — Кудрик Ларисі 
Мирославівні, 1964 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 28, корп. 2,               
кв. 97, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 18 серпня 2015 року                        
№ 1135/6-дз-к); 
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 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Купець Світлані Олександрівні,                 
1971 року народження, вул. Металургів, 28, кв. 18, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                    
Тарасенка О. І. від 08 вересня  2015 року № 1191/6-дз); 
 
 11 000,00 грн (одинадцять тисяч гривень) — Лалим Людмилі 
Володимирівні, 1954 року народження, вул. Маршала Конєва, 5, корп. 2, кв. 53, 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 14 серпня 2015 року № 1112/6-дз-к); 
 
 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Ланецькій Надії Андріївні,                      
1946 року народження, вул. Куроп'ятникова, 17, кв. 9, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Манжул С. В. від 13 серпня 2015 року № 1095/6-дз); 

 

 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Ланецькому Олександру 
Станіславовичу, 1969 року народження, вул. Куроп'ятникова, 15, кв. 51, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Манжул С. В. від 13 серпня 2015 року                              
№ 1096/6-дз); 
 

 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень) — Латанській Ніні Іванівні, 1941 року 
народження, площа Дружби народів, 5, кв. 53, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                   
Манжул С. В. від 13 серпня 2015 року № 1094/6-дз); 
 

 9 300,00 грн (дев'ять тисяч триста гривень) — Левченку Руслану 
Володимировичу, 1954 року народження, вул. Пацаєва, 8, корп. 4, кв. 31, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 20  серпня 2015 року № 1142/6-дз-к); 
 

 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Лементарьовій Вірі Петрівні,                 
1944 року народження, пров. Ушинського 10, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                  
Тетерева Є. Д. від 14 вересня 2015 року  № 1212/6-дз); 

 
 

 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Логвіновій Валентині Василівні,                 
1951 року народження, вул. Херсонська, 138, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                  
Тарасенка О. І. від  21 серпня  2015 року  № 1212/6-дз); 
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 6 000,00 грн (шість тисяч гривень) — Лєщук Валентині Іванівні,                 
1948 року народження, вул. Кропивницького, 14, кв. 22, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 02 вересня  2015 року  № 1167/6-дз); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Льон Лідії Павлівні, 1958 року 
народження, вул. Металургів, 31, кв. 69, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                  
Тарасенка О. І. від  14 вересня 2015 року  № 1217/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Макаренко Тамарі Іванівні,                 
1959 року народження, вул. Вологодська, 10, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                  
Тарасенка О. І. від 26 серпня   2015 року  № 1146/6-дз); 

 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Маслєніковій Наталії 
Миколаївні, 1979 року народження, вул. Прирічна, 33, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Дриги В. В. від 14 серпня 2015 року № 1114/6-дз); 
 
 6 000,00 грн (шість тисяч гривень) — Машиністовій Анні Антонівні,       
1928 року народження, пров. Балківський, 4, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради  
Фомуляєва   А. М. від 17 вересня 2015 року № 1234/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) —  Мироновій Галині Миколаївні,                 
1953 року народження, вул. Степанова, 9, на придбання медикаментів для 
лікування чоловіка Миронова  В'ячеслава Павловича  (депутатський запит 
депутата Кіровоградської міської ради Тарасенка О. І. від 08 вересня  2015 року  
№ 1192/6-дз); 
  
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) —  Мойсєєвій Тамарі Миколаївні,                 
1942 року народження, вул. Жовтневої революції, 18, корп. 2, кв. 17, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Розгачова Р. О. від 20 серпня  2015 року                           
№ 1140/6-дз); 

 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Молодовській Тетяні 
Володимирівні, 1941 року народження, вул. Жовтневої революції, 16, корп. 1, 
кв. 22, на придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Голофаєва І. В. від 10 серпня 2015 року                               
№ 1080/6-дз); 
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 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Муровичу Сергію Леонідовичу,               
1968 року народження, просп. Університетський, 17/2, кв. 812, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Михальонка С. А. від 27 серпня 2015 року № 1150/6-дз); 
 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Мусатовій Галині Вікторівні,                       
1954 року народження, пров. 1-го Січня, 13, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                   
Юрченка І. А. від 30 липня 2015 року № 1067/6-дз); 
 

 8 600,00 грн (вісім тисяч шістсот гривень) — Насипайку Миколі 
Назаровичу, 1934 року народження, пров. Арнаутовський, 1-а, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 18 серпня 2015 року № 1134/6-дз-к); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Ніколаєвій Тетяні 
Миколаївні, 1957 року народження, вул. Чигиринська, 26, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради  Голофаєва І. В. від 16 вересня 2015 року № 1226/6-дз); 
 
 14 900,00 грн (чотирнадцять  тисяч дев'ятсот гривень) — Паламарчук 
Ірині Олександрівні, 1965 року народження, вул. Зеленогірська, 4, на придбання 
медикаментів для лікування сина Паламарчука Олександра (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 20 серпня                          
2015 року № 1139/6-дз-к); 
 
 6 300,00 грн (шість тисяч триста гривень) — Парсадановій Ніні 
Григорівні, 1949 року народження, вул. 50 років Жовтня, 5, кв. 67, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 07 вересня 2015 року                                      
№ 1189/6-дз-к); 
 
 7 200,00 грн (сім тисяч двісті гривень) — Пашаєвій Світлані Едуардівні, 
1991 року народження, вул. Верхня Биковська, 2/21, на придбання 
медикаментів для лікування сина Пашаєва Тимура (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради  від 07 вересня 2015 року                            
№ 1188/6-дз-к); 
 
 12 200,00 грн (дванадцять тисяч двісті гривень) — Петрів Крістіні 
Сергіївні, 1948 року народження, вул. Арсенія Тарковського, 12-а, кв. 45, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 14 серпня 2015 року № 1111/6-дз-к); 
 
 



13 
 

 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Питкевич Галині Іванівні,                       
1928 року народження, вул. Некрасова, 41, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                   
Юрченка І. А. від 30 липня 2015 року № 1066/6-дз); 
 

 10 000,00 грн (десять тисяч гривень) — Півнєвій Надії Леонтіївні,                       
1952 року народження, вул. Лінія 2-а, 9, кв. 6, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                   
Кролевця А. В. від 24 липня 2015 року № 1056/6-дз); 

 

 8 500,00 грн (вісім тисяч п'ятсот гривень) — Пільченку Василю 
Івановичу, 1936 року народження, вул. Жовтневої революції, 26, корп. 2, кв. 48, 
на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 30 липня 2015 року № 1062/6-дз-к); 
 

 2 500,00 грн (дві тисячі п'ятсот гривень) — Пірко Тетяні Леонідівні,                       
1962 року народження, вул. Металургів, 28, кв. 26, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                   
Тарасенка О. І. від 04 вересня 2015 року № 1175/6-дз); 

 

 2 800,00 грн (дві тисячі вісімсот гривень) — Потьомці Любові Василівні, 
1949 року народження, вул. Сухумська, 8, кв. 406, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 13 серпня 2015 року № 1097/6-дз-к); 
 
 5 200,00 грн (п'ять тисяч двісті гривень) — Пупеліній Ганні Єгорівні, 
1937 року народження, вул. Добровольського, 5, кв. 45, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 18 серпня 2015 року № 1133/6-дз-к); 

 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Резницькій Лілії Павлівні,                       
1942 року народження, вул. Героїв Сталінграда, 5, кв. 50, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Мосіна О. В. від 17 серпня 2015 року № 1122/6-дз); 
 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Ріщенку Василю Валентиновичу,                       
1958 року народження, пров. Вишняківський, 15-а, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                 
Калкіної Л. І. від 17 серпня 2015 року № 1117/6-дз); 
 

 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Родимюк Любові Всеволодівні,                       
1953 року народження, пров. Ковалівський, 13, кв. 102, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Родимюка Зіновія Миколайовича 
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Голофаєва І. В.                  
від 16 вересня 2015 року № 1228/6-дз); 
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 3 200,00 грн (три тисячі двісті гривень) — Рощупкіній Ларисі Миколаївні, 
1963 року народження, вул. Металургів, 3, кв. 18, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 10 серпня 2015 року № 1081/6-дз-к); 
 
 3 000,00 грн (три тисячі гривень) — Рубіній Ользі Борисівні, 1974 року 
народження, вул. Андріївська, 12, корп. 1, кв. 30, на придбання медикаментів 
для лікування сина Рубіна Андрія (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 13 серпня 2015 року № 1101/6-дз-к); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Сафоновій Юлії Григорівні,                       
1941 року народження, вул. Гоголя, 109, кв. 15, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                   
Фомуляєва А. М. від 17 серпня 2015 року № 1116/6-дз); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Севериновій Тамарі 
Григорівні, 1942 року народження, пров. Тракторний, 2, кв. 3, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради  Голофаєва І. В. від 16 вересня 2015 року № 1227/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Семидоцькому Володимиру 
Марковичу, 1932 року народження, вул. 40-річчя Перемоги, 90, кв. 1, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Рибкіна В. М. від 03 серпня 2015 року                              
№ 1071/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Сидоренку Василю Івановичу,                   
1942 року народження, пров. Бутовського, 12, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Полонського І. О. від 18 серпня 2015 року № 1128/6-дз); 
 

 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Сіденко Ніні Вікторівні,                   
1955 року народження, вул. Червоногірська, 27, на придбання медикаментів для 
лікування матері Буріко Зінаїди Максимівни (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Дзюби Н. Є. від 03 серпня 2015 року                                  
№ 1070/6-дз); 
 
 4 300,00 грн (чотири тисячі триста гривень) — Скібі Ніні Сергіївні,                 
1949 року народження, просп. Університетський, 23, корп. 2, кв. 87, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 18 серпня 2015 року № 1129/6-дз-к); 
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 3 700,00 грн (три тисячі  сімсот гривень) — Скрипаль Вікторії 
Миколаївні, 1972 року народження, вул. Ціолковського, 1-є, кв. 46, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 30 липня 2015 року № 1060/6-дз-к); 
 
 6 600,00 грн (шість тисяч  шістсот гривень) — Скрипці  Наталії 
Володимирівні, 1963 року народження, вул. Металургів, 31, кв. 34, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 18 серпня 2015 року                                         
№ 11300/6-дз-к); 
 
 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Смишляєвій Раїсі Михайлівні, 
1949 року народження, просп. Університетський, 27, кв. 80, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 05 серпня 2015 року № 1078/6-дз-к); 
 
 6 000,00 грн (шість тисяч гривень) — Сокур Ніні Михайлівні,                   
1955 року народження, вул. Шахтарська, 68, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Ковальчука О. М. від 10 вересня 2015 року № 1098/6-дз); 
 
 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Сольоній Тетяні Олександрівні,                   
1965 року народження, пров. Експериментальний, 8, кв. 33, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Мєдвєдя В. В. від 13 серпня 2015 року № 1093/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Сотник Ользі Борисівні,                   
1992 року народження, вул. Маршала Говорова, 5, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Полонського І. О. від 18 серпня 2015 року № 1127/6-дз); 
 
 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Спіріну Олексію Петровичу,                   
1970 року народження, вул. Генерала Родимцева, 72-а, кв. 4, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Мєдвєдя В. В. від 13 серпня 2015 року № 1091/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Старухіній Тамарі Вікторівні,                   
1965 року народження, вул. Світла, 68, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Шамшура  О. З. від 07  вересня 2015 року № 1180/6-дз); 
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 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Стахурській Ганні 
Федорівні, 1930 року народження, вул. Желябова, 37/47, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Юрченка І. А. від 30 липня 2015 року № 1063/6-дз); 

 
 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Степаненко Олені Степанівні,              
1936 року народження, вул. Жовтневої революції, 20, корп. 2, кв. 41, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Розгачова Р. О. від 20 серпня 2015 року                              
№ 1141/6-дз); 
 
 2 700,00 грн (дві тисячі сімсот гривень) — Столяровій Жанні Павлівні, 
1931 року народження, вул. 50 років Жовтня, 12, кв. 26, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 05 серпня 2015 року № 1074/6-дз-к); 

 
 9 300,00 грн (дев'ять тисяч триста гривень) — Стратовій Людмилі 
Миколаївні, 1963 року народження, вул. В'ячеслава Чорновола 
(Луначарського), 36, кв. 7, на придбання медикаментів для лікування 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                      
від 17 серпня 2015 року № 1118/6-дз-к); 
 
 5 900,00 грн (п'ять тисяч дев'ятсот гривень) — Стукаленко Любові 
Петрівні, 1954 року народження, вул. Запорізька, 33, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 04 вересня  2015 року № 1172/6-дз-к); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Счисленок Валентині Григорівні,              
1948 року народження, вул. Арсенія Тарковського, 10, кв. 1, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Розгачова Р. О.  від 03 вересня 2015 року № 1169/6-дз); 
 
 12 700,00 грн (дванадцять  тисяч сімсот гривень) — Твердохлібу Миколі 
Васильовичу, 1962 року народження, вул. Зарічна, 28, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 31 серпня  2015 року № 1160/6-дз-к); 
 
 3 450,00 грн (три тисячі чотириста п'ятдесят гривень) — Теперенку 
Анатолію Георгійовичу, 1966 року народження, пров. Експериментальний, 8, 
кв. 54, на придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 13 серпня 2015 року                            
№ 1104/6-дз-к); 
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 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Тигнян Анні Іванівні,                        
1986 року народження, вул. Панфьорова, 52, на придбання медикаментів для 
лікування сина Тигняна Олександра (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Дриги В. В. від 14 серпня 2015 року № 1115/6-дз); 

 
 5 900,00 грн (п'ять тисяч дев'ятсот гривень) — Ткаченко Ользі Василівні, 
1975 року народження, вул. Світловодська, 18-а, на придбання медикаментів 
для лікування чоловіка Ткаченка Сергія Івановича (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 02 вересня  2015 року                            
№ 1166/6-дз-к); 
 
 9 000,00 грн (дев'ять тисяч гривень) — Ткаченко Вікторії  Василівні,   
1983 року народження, вул. Волкова, 28, корп. 1, кв. 152, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Ткаченка Олександра Анатолійовича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                  
від   31 серпня   2015 року № 1154/6-дз-к); 
 
 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Українець Марині Петрівні,                
1983 року народження, просп. Університетський, 23, корп. 2, кв. 52, на 
ліквідацію наслідків пожежі (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 05 серпня 2015 року № 1075/6-дз-к); 
 
 6 600,00 грн (шість тисяч шістсот гривень) — Урсаленко Тетяні 
Степанівні,  1962 року народження, вул. Новгородська, 12, на ліквідацію 
наслідків пожежі (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 07 вересня 2015 року № 1184/6-дз-к); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Флоренко Ніні Павлівні,                        
1939 року народження, вул. Тургенєва, 38-а, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Ковальчука О. М. від 07 вересня  2015 року № 1186/6-дз); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Чудновій Олені Олександрівні,                        
1958 року народження, вул. Паризької комуни, 43, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Калкіної Л. І. від 09 вересня  2015 року № 1195/6-дз); 
 
 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Цемрюку Геннадію 
Петровичу, 1940 року народження, вул. Енгельса, 19/90, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Мамедова В. З. огли від  14 вересня  2015 року № 1213/6-дз); 
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 12 000,00 грн (дванадцять тисяч гривень) — Швецю Станіславу 
Петровичу, 1976 року народження, просп. Університетський, 2/5, кв. 18, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Андреєвої Л. М. від  08 вересня  2015 року           
№ 1194/6-дз); 
 
 2 350,00 грн (дві тисячі триста п'ятдесят гривень) — Швидкій Тетяні 
Микитівні, 1979 року народження, вул. Хабаровська, 7, кв. 87, на придбання 
медикаментів для лікування матері Салюк Тетяни Миколаївни (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 13 серпня                     
2015 року № 1102/6-дз-к); 
 
 10 000,00 грн (десять тисяч гривень) — Шведюк Валентині Георгіївні, 
1941 року народження, просп. Правди, 3, корп. 1, кв. 40, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 14 вересня 2015 року № 1207/6-дз-к); 
 

 

 1 000,00 грн (одна тисяча гривень) — Шевченко Ларисі Володимирівні,                        
1956 року народження, вул. Молодіжна, 27, кв. 22, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Голофаєва І. В. від 28 липня 2015 року № 1057/6-дз); 
 

 

 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Шевченко Наталії Сергіївні,                        
1971 року народження, вул. Жовтневої революції, 20, корп. 2, кв. 57, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Розгачова, Р. О. від 01 вересня 2015 року                                 
№ 1162/6-дз); 
 
 2 600,00 грн (дві тисячі шістсот гривень) — Шимшаковій Ніні 
Михайлівні, 1941 року народження, вул. 50 років Жовтня, 13, кв. 35, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 05 серпня 2015 року № 1073/6-дз-к); 
 

 6 500,00 грн (шість тисяч п'ятсот гривень) — Шкорбут Валентині 
Василівні, 1955 року народження, вул. Леніна, 90, кв. 5, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Шкорбута Миколи Івановича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                        
від 14 вересня 2015 року № 1206/6-дз-к); 
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 2 600,00 грн (дві тисячі шістсот гривень) — Штик Наталії Тимофіївні, 
1955 року народження, пров. Миргородський, 20, кв. 2, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 12 серпня 2015 року № 1087/6-дз-к). 
 

 

 1 500,00 грн (одна тисяча п'ятсот гривень) — Шутці Людмилі Григорівні,                        
1950 року народження, вул. Куроп'ятникова, 50-а, кв. 3, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Ізрайлова О. Д. від 11 вересня  2015 року № 1204/6-дз); 
 
 2 500,00 грн (дві тисячі п'ятсот гривень) — Юхименку  Олександру 
Івановичу, 1939 року народження, вул. Гмирьова, 48, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Мамедова В. З. огли  від 14 вересня 2015 року   № 1214/6-дз). 
 
 
 
 Загальна сума складає 717 450,00 грн  (сімсот сімнадцять тисяч чотириста  
п'ятдесят гривень). 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                         Ю. Вовк 


