
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП

ШОСТА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  28 квітня  2011 року        № 486

Про надання одноразової грошової 
допомоги  громадянам міста Кіровограда

Відповідно до статей 21, 22 Закону України „Про статус депутатів 
місцевих рад”, статті 34, пунктів 7, 8 статті 49 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні” та статті 5 розділу ІІ Закону України „Про 
соціальні послуги”, на виконання рішення Кіровоградської міської ради         
від 24 лютого 2011 року № 190 ”Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, враховуючи рішення комісії по наданню 
допомоги малозабезпеченим  громадянам міста Кіровограда (протоколи
№ 2 від 1 квітня 2011 року та № 3 від 20 квітня 2011 року), Кіровоградська 
міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Надати одноразову грошову допомогу громадянам:
5000 грн.     (п’ять тисяч   гривень) –   Задорожній   Ніні   Іванівні 

(вул. Жовтневої революції, 26, корп. 4, кв. 59), 1954 року народження, 
пенсіонерці, пенсія складає 866,76 грн.,  на ліквідацію наслідків пожежі 
(запит  депутата  Кіровоградської   міської  ради Романюк Г.М. від 08.02.11 
№ 12/6-дз);

2300 грн. (дві тисячі триста гривень) – Зеленько Людмилі Михайлівні 
(вул. Металургів, 18, кв. 23), 1966 року народження, працюючій, 
середньомісячна заробітна плата складає 1811,65 грн., на придбання 
медикаментів для лікування сина Зеленька Сергія Олександровича, 1997 року 
народження (запит депутата Кіровоградської міської ради Дзядуха В.О. від 
15.03.11 № 23/6-дз);
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2300  грн. (дві тисячі триста гривень) – Кириченко Валентині 
Михайлівні  (вул. В’ячеслава Чорновола, 1-б, кв. 122), 1968 року народження, 
перебуває по догляду за дитиною-інвалідом, державна соціальна допомога 
складає 978,76 грн., на придбання медикаментів для лікування сина 
Кириченка Олександра Олеговича, 1998 року народження (запит депутата 
Кіровоградської міської ради Калапи С.Г. від 16.03.11 № 25/6-дз);  

1000 грн. (одна тисяча гривень) –    Компанієць Ларисі Леонідівні,  
(пров. Обривний, 17), 1967 року народження,  працюючій, середньомісячна 
заробітна плата складає 1509,35 грн., на придбання медикаментів для 
оперативного лікування доньки Компанієць Юлії Сергіївни, 1991 року 
народження   (запит депутата Кіровоградської міської ради Гамальчука М.П.
від 16.01.11 №  14/6-дз);

2000 грн.   (дві    тисячі  гривень)    –     Медвідь   Кларі   Рафізовні 
(вул. Шевченка, 16, кв. 20), 1962 року народження, працюючій, 
середньомісячна заробітна плата складає 1036,87 грн., на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Осетрова Г.І. від 30.03.11 № 29/6-дз); 

2000 грн.  (дві  тисячі гривень) –   Миценко    Вірі  Миколаївні 
(вул. Маршала Конєва, 23, корп. 4, кв. 108), 1957 року народження, 
працюючій, середньомісячна заробітна плата складає 1385,10 грн., на 
придбання медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської 
міської ради  Стрижакова А.О. від 21.02.11  № 18/6-дз);

900 грн. (дев’ятсот  гривень) – Нікішаєву  Владиславу Юрійовичу
(вул. Московська, 8-а), 1975 року народження, інваліду загального 
захворювання 2 групи, пенсія складає 750,00 грн., на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Слівнова В.В. від 16.03.11 № 24/6-дз);

1500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Оковитому Олексію 
Івановичу (пров. Чайковського, 47), 1982 року народження, працюючому, 
середньомісячна заробітна плата складає 852,17 грн., на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Тетерева Є.Д. від 21.02.11  №  17/6-дз);

1500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Попік Людмилі Григорівні 
(вул. Лісопаркова, 23, кв. 2), 1949 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 750,00 грн. на ліквідацію наслідків пожежі (запит депутата 
Кіровоградської міської ради Андреєвої Л.М. від 23.02.11 № 19/6-дз);

700  грн.   (сімсот   гривень)  –   Степаненко     Аллі     Вячеславівні 
(вул. Полтавська, 24, корп. 1, кв. 113), 1971 року народження, працюючій, 
середньомісячна заробітна плата складає 2341,28 грн., на придбання 
медикаментів  для   лікування   чоловіка   Степаненка  Вячеслава Івановича, 
1970 року народження (запит депутата Кіровоградської міської ради 
Андреєвої Л.М. від 16.02.11 № 13/6-дз);
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1700 грн. (одна тисяча сімсот гривень) – Ткаченко Надії Костянтинівні 
(вул. Новозаводська,  65), 1946 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
801,18 грн., на придбання медикаментів для лікування (запит депутата 
Кіровоградської міської ради Калкіної Л.І. від 22.03.11 № 26/6);

1500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) –  Юрченку Сергію 
Миколайовичу (вул. Космонавта Попова, 7, корп. 2, кв. 28), 1954 року 
народження, інваліду загального захворювання 3 групи, пенсія складає 
757,37 грн., на придбання медикаментів, які були витрачені на лікування 
дружини (запит депутата Кіровоградської міської ради Бєлова В.В. від 
23.02.11 № 20/6-дз).

2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради  
виплатити допомогу  вищезазначеним громадянам  на загальну суму 
22400 грн. (двадцять дві  тисячі чотириста гривень) за рахунок коштів, 
передбачених у міському бюджеті для надання грошової допомоги  
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 Андреєву Л.М.

Міський голова                                                                               О.Саінсус

Вовк
24-55-65


