
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

від 22 липня 2010   року                                                          № 587

м. Кіровоград

Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим 
громадянам міста Кіровограда

Керуючись ст. 46  р. ІІ Конституції України,   ст. 34, 59  Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 5 р. ІІ Закону України “Про 
соціальні послуги”, відповідно до  Положення про комісію по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда,  затвердженого    
рішенням   Кіровоградської    міської   ради   від 24 липня 2003 року № 313, 
та рішень комісії по наданню допомоги  малозабезпеченим громадянам  міста  
Кіровограда (протоколи  від 29   квітня   2010  року № 4,  від 8 червня
2010 року № 5) виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

          1. Дати     одноразову    матеріальну        допомогу    малозабезпеченим 
громадянам міста Кіровограда (17 осіб) згідно з додатком 1  на 1 аркуші на
суму 1700,00 грн. (одна  тисяча сімсот гривень).
         2. Дати матеріальну допомогу особам, що є важкохворими і потребують 
значних коштів для лікування (72 особи), у розмірах, запропонованих 
комісією, згідно  з додатком 2 на 8 аркушах на суму 16550,00 грн. 
(шістнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят  гривень).
         3.  Відділу   бухгалтерського   обліку     Кіровоградської   міської    ради 
(Господарикова О.П.) виплатити матеріальну допомогу 89 громадянам    
згідно   з додатками 1, 2  на суму  18250,00 грн. (вісімнадцять тисяч двісті
п’ятдесят гривень) за рахунок коштів, передбачених для надання допомоги 
малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 
гуманітарного департаменту - заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради  Пупишеву В.Я.

Міський голова                                                                                 В.Пузаков

Тінькова
24-55-65



Додаток 1
до рішення виконкому
Кіровоградської міської ради

   від 22 липня 2010 року
           № 587

СПИСОК
громадян міста, яким надається 

     одноразова матеріальна допомога 

№
п/
п

Прізвище, ім’я, по батькові Місце проживання Су-
ма,

(грн.)
1 Барська Євдокія Саввівна вул. Бєляєва, 29, к. 2, кв. 23 100,00
2 Божко Антоніда Іванівна вул. Космонавта Попова, 9, к. 3, 

кв. 57
100,00

3 Васильєва Світлана Кузьмівна вул. Добровольського, 15, кв. 1 100,00
4 Волошина Наталія Григорівна вул. Героїв Сталінграда, 34, кв. 43 100,00
5 Гайворонська Аліна Павлівна вул. Академіка Корольова, 28, 

кв. 18
100,00

6 Григоришена Галина Михайлівна вул. Яновського, 155-а, кв. 20 100,00
7 Данова Лідія Матвіївна просп. Правди, 8, к. 5, кв. 27 100,00
8 Колечкіна Лідія Петрівна вул. Зої Космодем’янської , 10 100,00
9 Кондратова Ольга Іванівна вул. Героїв Сталінграда, 34, кв. 1  100,00
10 Константинова Надія Михайлівна просп. Правди, 3,  к. 4, кв. 6 100,00
11 Краснова Ганна Трохимівна просп. Правди, 3, к. 2, кв. 35  100,00
12 Проценко Володимир Григорович вул. Металургів, 19, кв. 47 100,00
13 Рожко Любов Миколаївна вул. Металургів, 27, кв. 25 100,00
14 Синицька Віра Михайлівна вул. Фісановича, 50 100,00
15 Соболь Марія Лаврентіївна вул. Родникова, 80, кв. 27 100,00
16 Таранюк Галина Карпівна вул. Запорозька, 23 100,00
17 Храпунова Віра Кузьмівна вул. Яновського, 64, кв. 6 100,00

Загальна сума 1700,00

Директор  адміністративного департаменту –
заступник  міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                               Л.Щербина



Додаток 2
до рішення виконкому                                             
Кіровоградської міської ради

                    від 22 липня  2010 року
№ 587

С П И С О К
громадян, яким надається матеріальна допомога у сумі,

що перевищує 100 грн. (сто гривень)

200,00   грн.    (двісті    гривень)   –     Аксеновій   Тетяні    Петрівні 
(просп. Правди, 8, к. 5, кв. 54),  1918 року народження,  пенсіонерці, пенсія 
складає 782,05 грн., на придбання медикаментів для лікування; 

500,00   грн.    (п’ятсот      гривень)    –     Арбузовій Ользі Альбертівні  
(вул. Бєляєва, 12, кв. 29), 1957 року народження, інваліду загального 
захворювання 1 групи, пенсія  складає 1067,65 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті     гривень)     –     Бабіній Любові Євдокимівні 
(вул. Пальміро Тольятті, 47), 1919 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 756,73 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00 грн.     (двісті     гривень) –    Бандурці Валерію Володимировичу  
(вул. Волкова, 11, к. 1, кв. 2), 1968 року народження, інваліду загального 
захворювання 1 групи, пенсія складає 770,55 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень) – Баранову Валерію Анатолійовичу   
(вул. Пацаєва, 8, к. 1, кв. 14), 1963 року народження, непрацюючому, на 
придбання медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті    гривень)   –    Бессарабовій Таїсі Максимівні 
(вул. 40-річчя Перемоги, 79, кв. 1),  1936 року народження,  пенсіонерці, 
пенсія складає 872,80 грн., на придбання медикаментів для лікування; 

500,00   грн.    (п’ятсот      гривень)    –     Божку Василю Леонідовичу 
(пров. Шкільний 1-й, 10), 1949 року народження, пенсіонеру, пенсія  складає  
730,84 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень) –  Бондаренку Григорію Петровичу   
(просп. Університетський, 29, кв. 28) 1947 року народження, інваліду 
загального захворювання 2 групи, пенсія складає 698,17 грн.,  на придбання 
медикаментів для лікування;
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200,00 грн.  (двісті     гривень)     –     Бондаренко Олександрі Василівні 
(вул. Преображенська, 3-а, кв. 37), 1934 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 765,86 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00  грн.  (двісті     гривень)       –    Буланенковій Клавдії Миколаївні  
(вул. Добровольського, 3, кв. 31), 1919 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 935,02 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00 грн.  (двісті  гривень)    –     Вавіленку Володимиру Федоровичу 
(вул. Волкова, 18, к. 2, кв. 15) 1941 року народження, пенсіонеру, пенсія 
складає 1072,39 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00 грн.    (двісті     гривень)    –     Варгановій Людмилі Іванівні 
(вул. Колодязна, 26), 1941 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
750,80 грн., на придбання медикаментів для лікування;

500,00    грн.  (п’ятсот     гривень)      –     Вінник    Ірині Леонідівні 
(вул. 50 років Жовтня, 22, кв. 155), 1975 року народження, інваліду 
загального захворювання 3 групи, пенсія складає 630,40 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00   грн.  (двісті     гривень)    –   Волковій Вікторії Миколаївні  
(просп.  Правди, 13, кв. 34), 1925 року народження,  інваліду загального 
захворювання 2 групи, пенсія складає 774,64 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

150,00  грн. (сто    п’ятдесят   гривень)   –   Волочаю Анатолію 
Григоровичу (просп. Правди, 8, к. 5,  кв. 64), 1952 року народження, інваліду 
загального захворювання 2 групи, пенсія складає 908,08 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

150,00  грн.   (сто   п’ятдесят   гривень)   –  Гайдай Ірині Миколаївні  
(вул. Олександра Матросова, 28), 1961 року народження, працюючій,  
середньомісячна заробітна плата складає  1110,12 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00    грн.  (двісті     гривень)   –   Гандіцькій Наталії Миколаївні 
(вул. Генерала Родимцева, 98, к. 1, кв. 18), 1975 року народження,  інваліду 
загального захворювання 3 групи, пенсія складає 659,70 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

150,00  грн. (сто    п’ятдесят   гривень)    –   Гонтарук Ніні Сергіївні 
(вул. Генерала Жадова, 20, к. 2, кв. 106),  1945 року народження, інваліду 
загального захворювання 2 групи, пенсія складає 666,32 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;
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200,00 грн.   (двісті    гривень)    –   Гладнєвій   Ганні   Миколаївні   
(вул. Червонозорівська, 9, кв. 4), 1955 року народження, інваліду загального 
захворювання 3 групи, пенсія складає 666,70  грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00   грн.  (двісті    гривень)      –     Гончар   Ніні Олександрівні  
(вул. Металургів, 12, кв. 68), 1964 року народження, інваліду  загального 
захворювання 1 групи, пенсія складає 685,07 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

500,00  грн.  (п’ятсот    гривень)     –    Гончаренко   Олені   Іванівні 
(вул. Кірова, 2, кв. 9),  1977  року   народження,   працюючій, 
середньомісячна заробітна плата складає 909,71 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті   гривень)  –    Гончаренко Надії Олександрівні 
(вул. Кіровоградська, 81), 1957 року народження,  пенсіонерці, пенсія складає 
813,35  грн., на придбання  медикаментів  для лікування;

150,00  грн.   (сто   п’ятдесят   гривень)   –  Горпинко Євгенії Іванівні 
(вул. Волкова, 14, к. 3, кв. 13), 1950 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 874,35 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00  грн.   (сто   п’ятдесят   гривень)   –  Горобець Олені Степанівні 
(вул. Жовтневої революції, 70, кв. 34), 1936 року народження, пенсіонерці, 
пенсія складає 988,94 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті   гривень)     –     Грідіній   Людмилі   Іванівні 
(вул. Барболіна, 63-а, кв. 1), 1939 року народження, інваліду загального 
захворювання 2 групи, пенсія складає 654,30 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

150,00  грн.   (сто   п’ятдесят   гривень)   –  Гросул Тамарі Семенівні 
(вул. Прирічна, 89), 1935 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
913,32 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00   грн.   (сто    п’ятдесят    гривень)   –  Губі Любові Іванівні    
(пров. 3-го Вересня, 2/2), 1950 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
716,68 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00   грн.    (сто    п’ятдесят    гривень)   –  Гуці Ользі Дмитрівні  
(просп. Університетський, 23, к. 1, кв. 70), 1957 року народження, інваліду 
загального захворювання 3 групи, пенсія складає 744,24 грн., на придбання
медикаментів для лікування;
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500,00   грн.    (п’ятсот      гривень)    –     Дубок   Олені   Леонідівні 
(вул. Хабаровська, 5, к. 2, кв. 34), 1956 року народження, перебуває по 
догляду  за   інвалідом   1 групи, державна допомога по догляду за інвалідом 
1 групи  складає  974,99 грн., на придбання медикаментів для лікування 
доньки Дубок Вікторії Вікторівни, 1987 року народження;

500,00   грн.    (п’ятсот      гривень)    –     Дудніку Віталію Павловичу 
(вул. Добровольського, 11, кв. 71), 1973 року народження, працюючому, 
середньомісячна заробітна плата  складає  905,16 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

150,00  грн.   (сто   п’ятдесят   гривень)   –  Єлеонському Ігорю 
Вікторовичу (вул. Волкова, 10, к. 5, кв. 11), 1952  року народження, інваліду 
загального захворювання 2 групи, пенсія складає 722,71 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

500,00   грн.    (п’ятсот      гривень)    –     Заворуєвій Наталії Миколаївні  
(вул. Володарського, 16, к. 4, кв. 20), 1983 року народження, перебуває по 
догляду  за  дитиною - інвалідом, державна допомога по догляду за дитиною-
інвалідом  складає  815,13 грн., на придбання медикаментів для лікування 
доньки Заворуєвої Вікторії Вікторівни, 2001 року народження;

150,00  грн.   (сто    п’ятдесят    гривень)   –  Землянській Олександрі 
Федосівні  (вул. Чигиринська, 9, кв. 3), 1938 року народження, пенсіонерці, 
пенсія складає 786,60 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00    грн.   (двісті  гривень)    –    Кожемякіну Михайлу Васильовичу  
(вул. Енгельса, 43, кв. 4), 1948 року народження, пенсіонеру, пенсія складає  
823,10 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00 грн.    (двісті    гривень)     –    Кушнірову Віктору Миколайовичу 
(вул. Шатила, 3, кв. 136), 1944 року народження, пенсіонеру, пенсія складає 
820,15 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00  грн.   (сто    п’ятдесят    гривень)   –  Лелеці Ніні Семенівні  
(вул. Героїв Сталінграда, 12, к. 4, кв. 71), 1947 року народження, пенсіонерці, 
пенсія складає 665,03 грн., на придбання медикаментів для лікування;

500,00  грн. ( п’ятсот  гривень)   –   Лисенку   Геннадію   Івановичу 
(вул. Гагаріна, 9, кв. 35), 1953 року народження, непрацюючому, на 
придбання медикаментів для лікування;

200,00    грн.    (двісті    гривень)      –    Літвіновій Людмилі Антонівні  
(вул. Толстого, 35-а),  1935 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
741,82 грн., на придбання медикаментів для лікування;
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200,00   грн.  (двісті   гривень)    –   Мамоновій Катерині Єфремівні 

(вул. Васнецова, 5, кв. 108), 1950 року народження, інваліду  по зору  1 групи, 
пенсія складає 757,36  грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті    гривень)      –      Матківській Ганні Никифорівні  
(пров. Рози Люксембург, 12), 1921 року народження,  пенсіонерці, пенсія 
складає 702,38 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті   гривень)  –    Матюкову Михайлу Семеновичу 
(вул. Хабаровська, 5, к. 1, кв. 5), 1951 року народження, інваліду загального 
захворювання 2 групи, пенсія складає 704,34 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00  грн.  (двісті    гривень)  –   Мокрицькій Анастасії Григорівні   
(вул. Варшавська, 2-а, кв. 72), 1926 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 775,95 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00    грн.    (двісті    гривень)      –   Молодцовій Надії Степанівні  
(вул. Енергетиків, 7-а, кв. 14),  1929 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 830,31 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00  грн.     (двісті     гривень)      –      Моргун   Діні   Андріївні 
(пров. Ініціативний, 7/16, кв. 3), 1929 року народження, пенсіонерці,  пенсія 
складає 862,42 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00  грн.   (двісті   гривень)    –    Морозовській Анастасії Петрівні 
(вул. Героїв Сталінграда, 14, к.1, кв. 22), 1924 року народження, пенсіонерці, 
пенсія складає 803,02 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто  п’ятдесят    гривень)   –  Однороженко Вірі Онуфріївні   
(вул. Героїв Сталінграда, 16, к.1, кв. 77), 1937 року народження, пенсіонерці, 
пенсія складає 716,68 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят    гривень)     –  Пастушенко Зінаїді Федорівні   
(вул. Леваневського, 1-б, кв. 30), 1932 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 804,19  грн., на придбання медикаментів для лікування;

500,00   грн.    (п’ятсот      гривень)    –     Петренко Олені Прокопівні 
(вул. Васнецова, 3, кв. 94), 1932 року народження, пенсіонерці, пенсія  
складає  1257,18 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00  грн.   (двісті    гривень)    –    Петренко Раїсі Володимирівні 
(вул. Космонавта Попова, 9, к. 3, кв. 37), 1950 року народження, пенсіонерці, 
пенсія складає 756,00  грн,   придбання медикаментів для лікування;
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150,00  грн.   (сто    п’ятдесят    гривень)   –  Пітчук Марії Микитівні    
(вул. Героїв Сталінграда, 34, кв. 35), 1936 року народження, пенсіонерці, 
пенсія складає 722,09 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00    грн.    (двісті    гривень)      –  Погребецькому Олександру 
Володимировичу   (вул. Повітрянофлотська, 67, к. 2, кв. 3),  1952 року 
народження, пенсіонерці, пенсія складає 830,31 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00  грн.   (двісті     гривень)     –     Поліщук     Лілії   Федотівні   
(вул. Пирогова, 24),  1966 року народження, інваліду загального 
захворювання 3 групи, пенсія складає 711,74 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00  грн.   (двісті     гривень)     –     Пономаренко Тетяні Михайлівні
(вул. Глинки, 2-а, кв. 35),  1977 року народження,  працюючій, 
середньомісячна заробітна плата складає 749,78 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті    гривень)     –    Придвір Катерині Федорівні  
(вул. Яновського, 58, кв. 26), 1955 року народження, інваліду загального 
захворювання 2 групи, пенсія складає 649,09 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00    грн.    (двісті    гривень)      –     Пушкаренко  Лілії Іванівні 
(вул. Маланюка, 9, кв. 6),  1948 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
685,51 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00   грн.     (сто    п’ятдесят    гривень)     –  Рибці Ніні Глібівні    
(вул. Пацаєва, 12, к. 2, кв. 51), 1933 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 773,35 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00   грн.     (сто    п’ятдесят    гривень)     –  Рябоконь Надії Сергіївні    
(вул. Прирічна, 13-а), 1930 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
955,23 грн., на придбання медикаментів для лікування;

500,00 грн.  (п’ятсот      гривень)    –     Салтовській Любові Миколаївні  
(вул. Кропивницького, 10, кв. 106), 1957 року народження, інваліду 
загального захворювання 3 групи,  пенсія  складає 668,14 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00  грн.   (двісті     гривень)     –    Сердюк Галині Максимівні        
(вул. Комарова, 15, кв. 6),  1939 року народження,  пенсіонерці, пенсія 
складає 721,35 грн., на придбання медикаментів для лікування;
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200,00  грн.   (двісті     гривень)     –    Сіваченко Ганні Григорівні        
(вул. Фадєєва, 7/40),  1937 року народження,  інваліду загального 
захворювання 1 групи, пенсія складає 630,40 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті    гривень)      – Скурту   Любові Андріївні  
(вул. Десантників, 1/13), 1958 року народження, інваліду загального 
захворювання 2 групи, пенсія складає 706,00 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят  гривень)     –  Сопільняк Євгенії Іванівні     
(вул. Глинки, 74),  1937  року  народження, пенсіонерці, пенсія складає 
763,84  грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто    п’ятдесят    гривень)     –  Тимошенко  Зої Миколаївні     
(вул. Зінченка, 9, кв. 98), 1936 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
768,12  грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят  гривень)     –  Тупчієнко Валентині Павлівні     
(вул. Волкова, 16, к. 2, кв. 68), 1948 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 713,41  грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті    гривень)     –   Ткаченку Миколі Георгійовичу 
(вул. Яновського, 22), 1963 року народження, інваліду загального 
захворювання  2 групи, пенсія складає 642,24 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

500,00 грн. (п’ятсот  гривень)   –     Циганкову Віктору Олексійовичу 
(вул. Верхня Биковська, 75, кв. 1), 1946 року народження, пенсіонеру,  пенсія  
складає 658,96 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00    грн.    (двісті    гривень)      –     Худій  Акуліні Кіндратівні 
(вул. Карла Маркса, 25/34, кв. 16), 1920 року народження,  пенсіонерці, 
пенсія складає 706,00 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00    грн.    (двісті    гривень)      –     Черниш   Раїсі Миколаївні  
(вул. Повітрянофлотська, 61, кв. 1), 1942 року народження,  пенсіонерці, 
пенсія складає 770,36 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят  гривень)     –  Чернову Анатолію Петровичу     
(вул. Фісановича, 52), 1935 року народження, пенсіонеру, пенсія складає 
741,02  грн., на придбання медикаментів для лікування;
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200,00    грн.    (двісті    гривень)      –      Шиян Зінаїді Володимирівні 
(вул. Героїв Сталінграда, 34, кв. 45), 1966 року народження,  інваліду 
загального захворювання 2 групи, пенсія складає 601,40 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят  гривень)     –  Шматовій Олені Терентіївні     
(вул. Космонавта Попова, 9, к. 1, кв. 34), 1938 року народження, пенсіонерці, 
пенсія складає 811,43  грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00    грн.      (двісті    гривень)      –      Ясірову   Борису   Іллічу  
(вул. Каховська, 20-б), 1925 року народження,  пенсіонеру, пенсія складає 
1003,76 грн., на придбання медикаментів для лікування.

Загальна   сума складає: 16550 грн. (шістнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят 
гривень)

Директор  адміністративного департаменту –
заступник  міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                               Л.Щербина




