
УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМА  СЕСІЯ ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня 2011 року       № 631

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 31 травня 2011 року № 554 «Про 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради», враховуючи 
рішення комісії по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам міста 
Кіровограда (протоколи № 4  від 26 травня 2011 року, № 5 від  23 червня
2011 року), Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати одноразову грошову допомогу громадянам:
1500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) –  Грозан Тамарі Іванівні,  

1941 року народження,  (вул. Лінія 10-а, 58, кв. 15), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата міської ради Кролевця А.В.
від 26.05.11 № 45/6-дз);

3000 грн. (три тисячі  гривень) – Вдовіченку Володимиру 
Миколайовичу, 1952 року народження, (вул. Бабушкіна, 74-а), на придбання 
медикаментів для лікування (запит депутата міської ради Ніколаєнка В.Г. від 
24.05.11   № 44/6-дз);

13660 грн. (тринадцять тисяч шістсот шістдесят гривень) – Кочмарик 
Валентині Сергіївні, 1962 року народження, (вул. Короленка, 52, кв. 1), на 
придбання медикаментів для  проведення лікування сина Кочмарика Сергія 
Сергійовича, 1987 року народження (колективний запит депутатів міської 
ради від  30.05.11  №  46/6-дз);

10850 грн. (десять тисяч вісімсот п’ятдесят гривень) – Ковалю Сергію 
Володимировичу,  1970 року народження, (вул. Нижня П’ятихатська, 20, 
кв. 58), на придбання медикаментів для лікування дружини Коваль Світлани 
Василівни, 1971 року народження (колективний запит депутатів міської ради
від 14.06.11 № 53/6-дз);



2
1000 грн.   (одна   тисяча   гривень)   –   Луньовій Ользі  Микитівні, 

1944 року народження, вул. Панфьорова, 66, на придбання медикаментів для 
лікування доньки Пісної Наталії Петрівни, 1979 року народження (запит 
депутата міської ради Дриги В.В. від 15.06.11 № 55/6-дз);

1000 грн. (одна тисяча гривень)  – Міщан Ніні Петрівні, 1957 року 
народження, (вул. Лінія 10-а, 61, кв. 36), на придбання медикаментів для 
лікування  чоловіка Міщана Олександра Григоровича, 1955 року народження
(запит депутата міської   ради Кролевця А. В. від  11.05.11 № 41/6-дз);   

1000 грн. (одна тисяча гривень) – Резніченко Лілії Петрівні, 1985 року 
народження, (пров. Плетений, 4),  на придбання медикаментів для лікування 
чоловіка Резніченка Валерія Петровича, 1972 року народження (запит   
депутата   міської   ради   Дриги В.В. від 30.05.11 № 48/6-дз); 

10019 грн. (десять тисяч дев’ятнадцять гривень) – Фроловій Тетяні 
Віталіївні, 1973 року народження, (вул. Володарського, 12-а, кв. 45), на 
придбання медикаментів для лікування доньки  Фролової Крістіни Сергіївни, 
1994 року народження (колективний запит депутатів міської ради 
від 31.05.11 №  49/6-дз).

2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
(Господарикова О.П.) виплатити допомогу вищезазначеним громадянам на 
загальну суму 42029 грн. (сорок дві тисячі двадцять дев’ять 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


