
 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  07 листопада 2013 року                                                                  № 2523 
 
 
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 17 вересня 2013 року № 2440 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, від 17 вересня 2013 року № 2446 “Про 
колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради”,                  
від 19 вересня 2013 року № 2504 “Про колективні депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, враховуючи рішення комісії по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда                             
(протокол від 11 жовтня 2013 року № 7), Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 17 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму 35750 грн. (тридцять п'ять тисяч сімсот п'ятдесят гривень). 
 2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
(Господарикова О. П.) виплатити допомогу 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          
Дригу В. В. 
 
 
 
Міський голова                                                                                            О. Саінсус 
 
 
 
Ахметова  24 55 65 



                         Додаток  
                                                                                       до рішення Кіровоградської 
                                                                                       міської ради  
                                                                                       07 листопада 2013 року 
                                                                                        № 2523 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 
 1550,00 грн. (одна тисяча п'ятсот п'ятдесят гривень) — Бекаєвій Ользі 
Альфредівні, 1955 року народження, вул. Калініна, 12-а, кв. 9, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 19 вересня 2013 року № 513/6-дз); 
 
 5400,00 грн. (п'ять тисяч чотириста гривень) — Величку Миколі 
Анатолійовичу, 1965 року народження, вул. Пальміро Тольятті, 68, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 514/6-дз); 
 
 1100,00 грн. (одна тисяча сто гривень) — Данілову Дмитру 
Олександровичу, 1989 року народження, вул. Металургів, 21, кв. 419, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 19 вересня 2013 року № 521/6-дз); 
 

1000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Зосімовій Валентині Анатоліївні, 
1961 року народження, вул. Сумська, 2-а, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Шамардіна О. С. від 03 жовтня  2013 року №  523/6-дз); 
 
 3300,00 грн. (три тисячі триста гривень) — Каптінар Олені Ігорівні,               
1993 року народження, вул. 40-річчя Перемоги, 5, на придбання медикаментів 
для лікування сина Каптінара Макара (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 09 серпня 2013 року № 507/6-дз); 
 
 1800,00 грн. (одна тисяча вісімсот гривень) — Колоту Володимиру 
Федоровичу, 1945 року народження, пров. Бобринецький, 1-а/14, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 06 вересня 2013 року № 510/6-дз); 
 
 2000,00 грн. (дві тисячі гривень) — Макаренку Віктору Володимировичу,       
1966 року народження, вул. Волкова, 14, корп. 3, кв. 12, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Кур'яна А. С. від 31 липня 2013 року № 504/6-дз); 
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 4800,00 грн. (чотири тисячі вісімсот гривень) — Мельник Ніні 
Афанасіївні, 1940 року народження, вул. Полтавська, 81, кв. 33, на придбання 
медикаментів для оперативного лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 19 вересня 2013 року № 520/6-дз); 
 
 1500,00 грн. (одна тисяча п'ятсот гривень) — Мешкой Зінаїді Іванівні, 
1954 року народження, вул. 50 років Жовтня, 40, кв. 6, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 515/6-дз); 
 
 750,00 грн. (сімсот п'ятдесят гривень) — Миколенко Наталії Миколаївні, 
1978 року народження, вул. Верхня Биковська, 25/14, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 30 липня 2013 року № 502/6-дз); 
 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Мірошніченко Вірі Авдіївні,                 
1935 року народження, пров. Південний, 4, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                   
Новікової В. В. від 09 серпня 2013 року № 506/6-дз); 
 
 800,00 грн. (вісімсот гривень) — Мусатовій Галині Вікторівні,                 
1954 року народження, пров. 1-го Січня, 13, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                   
Юрченка І. А. від 06 серпня 2013 року № 505/6-дз); 
 
 2200,00 грн. (дві тисячі двісті гривень) — Петрусі Валерію 
Анатолійовичу, 1960 року народження, вул. Волкова, 28, корп. 4, кв. 115, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Романюк Г. М. від 09 вересня 2013 року                          
№ 511/6-дз); 
 
 2300,00 грн. (дві тисячі триста гривень) — Прохоровій Наталії Вікторівні,                 
1964 року народження, пров. Глинки, 13, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 19 вересня 2013 року № 522/6-дз); 
 
 1800,00 грн. (одна тисяча вісімсот гривень) — Тихоненко Світлані 
Леонідівні, 1988 року народження, вул. Житомирська, 6, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 30 липня 2013 року № 503/6-дз); 
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 3350,00 грн. (три тисячі триста п'ятдесят гривень) — Фроловій Кристині 
Сергіївні, 1994 року народження, вул. Арсенія Тарковського, 12-а, кв. 45, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 518/6-дз); 
 
 1100,00 (одна тисяча сто гривень) — Щегловій Валентині Федорівні,             
1941 року народження, вул. Желябова, 29, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 09 вересня 2013 року № 512/6-дз). 
 
 
 Загальна сума складає 35750 грн. (тридцять п'ять тисяч сімсот п'ятдесят 
гривень). 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                            Ю. Вовк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


