
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

від  13 вересня   2010   року                                                           № 854

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 рішення комісії по наданню допомоги  малозабезпеченим громадянам  
міста  Кіровограда  (протокол  від 17 серпня 2010 року  № 7) виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

          1. Дати     одноразову    матеріальну        допомогу    малозабезпеченим 
громадянам  міста  Кіровограда (3 особи)  згідно з додатком 1  на  суму 
300,00 грн. (триста гривень).
         2. Дати матеріальну допомогу особам, що є важкохворими і потребують 
значних коштів для лікування (34 особи), у розмірах, запропонованих 
комісією, згідно  з додатком 2 на суму 6900,00 грн. (шість тисяч дев’ятсот 
гривень).
         3.  Відділу   бухгалтерського   обліку     Кіровоградської   міської    ради 
(Господарикова О.П.) виплатити матеріальну допомогу 37 громадянам    
згідно   з додатками 1, 2  на суму  7200,00 грн. (сім тисяч двісті 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 13 вересня  2010 року
                     №  854

СПИСОК
громадян міста, яким надається 

      одноразова матеріальна допомога 

№
з/п

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

(грн.)
1 2 3 4
1 Бойко Віра Спиридонівна вул. Яновського, 157, кв. 49 100,00
2 Паньковська Алла Михайлівна вул. Бєляєва, 25, к. 2, кв. 40 100,00
3 Стасюк Петро Тимофійович пров. Саксаганського, 31 100,00

Загальна сума 300,00

Директор  адміністративного департаменту –
заступник  міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                              П. Топчій



Додаток 2
до рішення виконкому                        
Кіровоградської міської ради

   від 13 вересня  2010 року
                     № 854

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

що перевищує 100 грн. (сто гривень)

150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень) –  Антоновій Валентині Іванівні    
(вул. Профінтерну, 26), 1929 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
886,88 грн.,  на придбання медикаментів для лікування;

200,00  грн.   (двісті   гривень)   –   Багаченко   Валентині Дмитрівні 
(вул. Волкова, 12, кв. 6), 1941 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
838,35 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00   грн.     (двісті      гривень)     –   Бойку   Юрію   Антоновичу 
(вул. Куйбишева, 1-б, кв. 13), 1954 року народження, інваліду загального 
захворювання 1 групи, пенсія складає 815,70 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00 грн.    (двісті   гривень)   –   Бур’янській    Зінаїді   Василівні 
(вул. Очаківська, 64), 1939 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
969,98 грн., на придбання медикаментів;

200,00  грн.    (двісті   гривень)   –   Войтенко Меланії Михайлівні 
(пров. Радіальний 1-й, 8), 1932 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
868,44 грн., на придбання медикаментів;

150,00 грн.  (сто  п’ятдесят  гривень)  –  Дєдовій Ганні Тимофіївні 
(пров. Достоєвського, 48), 1944 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
755,80 грн., на придбання медикаментів;

200,00  грн.  (двісті   гривень)  – Драч Лідії Кирилівні (просп. Правди, 7, 
к. 1, кв. 67), 1942 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 826,92  грн., 
на придбання медикаментів для лікування;

150,00  грн.  (сто  п’ятдесят  гривень)  –  Іванченко Олександрі Іванівні 
(вул. Зінченка, 9, кв. 70), 1942 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
1060,96 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00  грн.  (сто  п’ятдесят  гривень)  –  Кайдановичу Сергію 
Олексійовичу (вул. Боженка, 37), 1971 року народження, інваліду загального 
захворювання 3 групи, пенсія складає 702,83 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;
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200,00  грн.  (двісті  гривень)  –   Карнаух   Маргариті   Михайлівні 
(вул. Гоголя, 80, кв. 9), 1936 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
1476,60 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень) – Карповій Єфросинії Михайлівні  
(вул. Приміська, 44), 1929 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
1071,26 грн.,  на придбання медикаментів для лікування; 

150,00  грн.  (сто  п’ятдесят   гривень)   –   Кизименко  Ніні Іванівні 
(вул. Героїв Сталінграда, 12,  кв. 117), 1955 року народження, пенсіонерці, 
пенсія складає 916,53 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00  грн.    (двісті    гривень)   –    Клімовій    Галині     Андріївні 
(вул. Чернишевського, 117),  1955 року народження, інваліду загального 
захворювання 3 групи, пенсія складає 737,15 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00   грн. (двісті   гривень) –  Ковальовій   Надії   Миколаївні 
(селище Кізельгур, 35, кв. 1), 1966 року народження, працюючій, 
середньомісячна заробітна плата складає 2011,94 грн., на придбання 
медикаментів для лікування сина Ковальова Олексія, 1996 року народження;

200,00   грн.  (двісті   гривень)  –  Курочкіну  Анатолію Васильовичу 
(вул. Толбухіна, 38), 1946 року народження, пенсіонеру, пенсія складає 
731,14 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень) –  Лементарьовій Надії Петрівні 
(просп. Правди, 2-в, кв. 35), 1952 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 745,70 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00 грн.  (двісті гривень)  –  Лук’янчиковій   Євгенії   Микитівні 
(вул. Пацаєва, 4, к. 3, кв. 26), 1938 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 826,02 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00   грн.  (двісті  гривень)    –  Ляшенко    Наталії    Анатоліївні 
(вул. Очаківська, 66), 1952 року народження, інваліду загального 
захворювання 2 групи, пенсія складає 712,37 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

150,00 грн.  (сто п’ятдесят гривень) – Манжул Валентині Василівні 
(вул. Олімпійська, 1-а), 1953 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
780,19  грн., на  придбання медикаментів для лікування;
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200,00 грн.  (двісті   гривень) –  Мирошніченко Марії Антонівні
(вул. Героїв Сталінграда, 24/27, к. 2, кв. 92), 1935 року народження, 
пенсіонерці, пенсія складає 871,15 грн., на придбання медикаментів для 
лікування;

150,00  грн. (сто п’ятдесят гривень) – Мішковій Валентині Іванівні 
(вул. Волкова, 9, к. 3, кв. 91), 1948 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 728,26 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень) – Моровій Валентині Олександрівні 
(вул. Добровольського, 11, кв. 62), 1937 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 818,17 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень) – Моцкобілі Ганні Олександрівні 
(вул. Космонавта Попова, 20, к. 5, кв. 39), 1932 року народження, 
пенсіонерці, пенсія складає 884,14 грн., на придбання медикаментів для 
лікування;

500,00 грн.  (п’ятсот  гривень)   –   Павловій   Валентині Олексіївні 
(вул. Комарова, 19, кв. 36), 1943 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 814,24 грн., на придбання медикаментів для лікування;

500,00 грн.  (п’ятсот   гривень)    –    Рещиковій  Зінаїді Михайлівні 
(пров. 3-го Вересня, 24), 1943 року народження, інваліду загального 
захворювання 1 групи, пенсія складає 818,43 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті    гривень)     –     Руденко    Ніні     Григорівні 
(вул. Добровольського, 11, кв. 111), 1936 року народження, пенсіонерці, 
пенсія складає 766,66 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00 грн.  (двісті   гривень)   –    Сіваку   Михайлу   Олексійовичу 
(вул. Приміська, 13), 1943 року народження, пенсіонеру, пенсія складає 
837,61 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00 грн. (двісті гривень) – Сотнік Валентині Максимівні 
(вул. Героїв Сталінграда, 38, кв. 45), 1940 року народження, пенсіонерці, 
пенсія складає 829,18 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00   грн.  (сто  п’ятдесят  гривень)   –   Стоян   Євгенії   Яківні 
(пров. Мінський, 21), 1937 року народження, пенсіонерці, пенсія 817,09 грн., 
на придбання медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто  п’ятдесят  гривень)   – Тарапаці Любові Іванівні 
(пров. Глухий, 9), 1938 року  народження, пенсіонерці, пенсія складає 
845,58 грн., на придбання медикаментів для лікування;
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150,00  грн.  (сто  п’ятдесят  гривень)   –   Угловій  Марії Францівні 
(вул. Куроп’ятникова, 27, кв. 41), 1924 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 894,26 грн., на придбання медикаментів для лікування;

500,00  грн.  (п’ятсот гривень)  –  Храпаченку Ігорю Миколайовичу 
(вул. Жовтневої  революції, 64-а, кв. 6), 1964 року народження, перебуває по 
догляду   за інвалідом   1 групи,  державна допомога по догляду за інвалідом 
1 групи складає 223,02 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00  грн.   (сто  п’ятдесят гривень)  –  Шелест Тамарі Олексіївні 
(пров. Попова, 7),  1939  року народження,  пенсіонерці, пенсія складає 
800,08 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00  грн. (сто п’ятдесят гривень)  –  Ярковській Валентині Василівні 
(вул. Толстого, 34),  1937 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
838,10 грн., на придбання медикаментів для лікування.

Загальна сума складає: 6900  грн.  (шість тисяч дев’ятсот гривень).

Директор  адміністративного департаменту –
заступник  міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                              П. Топчій




