
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДАПП

СЬОМА СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  31 травня   2011 року       № 586

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 рішень 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 190 „Про 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”, від 29 березня 
2011 року № 303 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської 
ради”, від 28 квітня 2011 року № 459  „Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, враховуючи рішення комісії по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда (протокол № 4
від  26 травня 2011 року), Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати одноразову грошову допомогу громадянам:
800  грн. (вісімсот   гривень) –  Волковій  Галині Іванівні,  1936 року 

народження, (вул. Пархоменка, 16-а), на придбання медикаментів для 
лікування (запит депутата міської ради Дзюби Н.Є. від 21.04.11 № 37/6-дз);

2000 грн. (дві тисячі  гривень)  – Войченку  Володимиру Петровичу, 
1947 року народження, (вул. Карла Маркса, 25/34, кв. 41), на придбання 
медикаментів для проведення оперативного лікування (запит депутата 
міської ради Орлова А.О. від  01.02.11   № 11/6-дз);

10000 грн. (десять тисяч гривень)  – Іваник Ірині Петрівні, 1983 року 
народження, (вул. Верхня Прирічна, 39), на придбання медикаментів для  
проведення лікування доньки Іваник Аліни Сергіївни, 2010 року народження 
(запит депутата міської ради Горбунова О.В. від   24.05.11  №  43/6-дз);
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1000 грн. (одна тисяча гривень) – Лисенку Володимиру 
Олександровичу, 1967 року народження, (просп. Університеський, 29, кв. 65),
на придбання медикаментів для лікування онуки Туренко Єлизавети 
Романівни, 2010 року народження, інваліда з дитинства (запит депутата 
міської ради Прокоф’єва О.Б. від 19.04.11 № 36/6-дз);

4000 грн. (чотири тисячі гривень)  – Рябову Юрію Івановичу, 1973 року 
народження, (вул. Металургів, 7, кв. 16), на придбання медикаментів для 
лікування   (запит   депутата   міської   ради    Михальонка С.А. від 04.03.11 
№ 21/6-дз);   

1500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) – Хлевіцькому Віталію 
Григоровичу, 1965 року народження, (пров. Фортечний, 21-а, кв. 159),  на 
придбання медикаментів для лікування сина Хлевіцького Ігоря Віталійовича, 
1988 року   народження   (запит   депутата   міської   ради    Ізрайлова О.Д. 
від 06.04.11 № 33/6-дз); 

2000 грн.  (дві  тисячі гривень)   –   Шабазовій    Вікторії Василівні, 
1971 року народження,  (вул. Кірова, 18), на придбання медикаментів для 
лікування (запит депутата міської ради Дзюби Н.Є. від 04.04.11 № 31/6-дз).

2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
(Господарикова О.П.) виплатити допомогу вищезазначеним громадянам на 
загальну суму 21300 грн. (двадцять одна тисяча триста 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 Андреєву Л.М.

Міський голова                                                                               О.Саінсус

Вовк
24-55-65


