
  
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від   06 грудня 2013 року                                                                  № 2621 
 
 
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 07 листопада 2013 року  № 2512 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, від  20 листопада 2013 року № 2541 “Про 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”,  враховуючи 
рішення комісії по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам міста 
Кіровограда (протокол від 22 листопада 2013 року № 8), Кіровоградська міська 
рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 19 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму 78150 грн. (сімдесят вісім тисяч сто 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  
                                                                                       06 грудня  2013 року 
                                                                                        № 2621 
 
 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 
 4300,00 грн. (чотири тисячі триста гривень) — Ахраровій Тетяні 
Володимирівні, 1953 року народження, вул. Маршала Конєва, 13, корп. 2,                  
кв. 179, на придбання медикаментів для лікування доньки Ахрарової Маріанни 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради               
від 05 листопада 2013 року № 536/6-дз); 
 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Білоусову Ігорю Володимировичу, 
1960 року народження, вул. Генерала Жадова, 23, корп. 3, кв. 82, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Шамардіна О. С. від 07 жовтня 2013 року № 524/6-дз); 
 
 6800,00 грн. (шість тисяч вісімсот гривень) — Гамаюновій Тетяні 
Петрівні, 1975 року народження, вул. Байкальська, 8, на придбання 
медикаментів для лікування сина Гамаюнова Олександра (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 30 жовтня                  
2013 року № 530/6-дз); 
 

6150,00 грн. (шість тисяч сто п'ятдесят гривень) — Калаванову Борису 
Івановичу, 1938 року народження, вул. Саксаганського, 35, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 05 листопада 2013 року № 537/6-дз); 
 
 2500,00 грн. (дві тисячі п'ятсот гривень) — Корінному Сергію Павловичу,            
1955 року народження, вул. Богдана Хмельницького, 41-а, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 14 листопада 2013 року № 544/6-дз); 
 
 1850,00 грн. (одна тисяча вісімсот п'ятдесят гривень) — Кузьміній Таїсії 
Ральфівні, 1946 року народження, вул. Лінія 10-а, 58, кв. 76, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Кролевця А. В. від 05 листопада 2013 року № 535/6-дз); 
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 1500,00 грн. (одна тисяча п'ятсот гривень) — Мєдвєдєвій Раїсі Іванівні,       
1966 року народження, вул. Шевченка, 102/1, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Фомуляєва А. М. від 05 листопада 2013 року № 534/6-дз); 

 
 800,00 грн. (вісімсот гривень) — Мокрицькому Валерію 
Володимировичу, 1955 року народження, вул. Генерала Родимцева, 100, кв. 3, 
на придбання медикаментів для оперативного лікування (депутатський запит 
депутата Кіровоградської міської ради Мєдвєдя В. В. від 19 листопада                     
2013 року № 550/6-дз); 
 
 1400,00 грн. (одна тисяча чотириста гривень) — Печеному Руслану 
Володимировичу, 1980 року народження, просп. Університетський, 33, кв. 86, 
на придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Бабенко Н. В. від 06 листопада 2013 року                       
№ 538/6-дз); 
 
 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень) — Прокоповій Любові Олексіївні, 
1944 року народження, вул. Комарова, 19, кв. 61, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 04 листопада 2013 року № 532/6-дз); 
 
 13200,00 грн. (тринадцять тисяч двісті гривень) — Пугачову Олександру 
Семеновичу, 1946 року народження, вул. Кірова, 21, кв. 18, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 20 листопада 2013 року № 551/6-дз); 
 
 6000,00 грн. (шість тисяч гривень) — Пуляєвій Галині Валентинівні,              
1970 року народження, вул. Лазо, 25/5, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 14 листопада 2013 року № 545/6-дз); 
 
 4050,00 грн. (чотири тисячі п'ятдесят гривень) — Резнік Майї Петрівні, 
1968 року народження, вул. Народна, 39, на придбання медикаментів для 
лікування матері Резнік Галини Григорівни ( колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 20 листопада 2013 року № 552/6-дз); 
 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Риженку Олегу Вікторовичу,                 
1970 року народження, вул. Преображенська, 91, кв. 2, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Шамардіна О. С. від 07 жовтня 2013 року № 525/6-дз); 
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 1500,00 грн. (одна тисяча п'ятсот гривень) — Саржовській Вікторії 
Олександрівні, 1979 року народження, пров. Уральський, 24, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 22 жовтня 2013 року № 527/6-дз); 
 
 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень) — Скріннікову Максиму 
Васильовичу, 1989 року народження, вул. Гоголя, 115, кв. 1, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Бабенко Н. В. від 06 листопада 2013 року № 539/6-дз); 
 
 5900,00 (п'ять тисяч дев'ятсот гривень) — Сотніченко Варварі Василівні,             
1950 року народження, пров. Алтайський, 14, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 07 листопада 2013 року № 540/6-дз);  
 
 4400,00 грн. (чотири тисячі чотириста гривень) — Ткачу Миколі 
Леонтійовичу, 1937 року народження, вул. Родникова, 9, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 04 листопада 2013 року  № 533/6-дз); 
 
 7800,00 грн. (сім тисяч вісімсот гривень) — Чухряєвій Марині Вікторівні, 
1966 року народження, вул. Нижня П'ятихатська, 18, кв. 37, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 22 жовтня 2013 року  № 528/6-дз). 
 
 
 Загальна сума складає 78150 грн. (сімдесят вісім тисяч сто п'ятдесят 
гривень). 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                            Ю. Вовк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


