
                                                                                              
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від   06 березня 2014 року                                                                  № 2887 
 
 
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 18 грудня 2013 року № 2625 “Про колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради”, від 18 грудня 2013 року № 2630 “Про 
колективні депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”,                
від 29 січня 2014 року № 2749 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, від 04 лютого 2014 року № 2875 “Про 
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”, Кіровоградська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати матеріальну допомогу 22 особам, що є важкохворими                                
і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком                                           
на суму   91900,00   грн. (дев'яносто одна тисяча дев'ятсот 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 березня  2014 року 
                                                                                      № 2887 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  

одноразова матеріальна допомога 
 

 17300,00 грн. (сімнадцять тисяч триста гривень) — Балакірєвій Світлані 
Миколаївні, 1972 року народження, вул. Яновського, 153-а, кв. 72, на 
придбання медикаментів для лікування сина Балакірєва Віталія (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 14 лютого                
2014 року № 594/6-дз-к); 
 
 16600,00 грн. (шістнадцять тисяч шістсот гривень) — Бардаковій  Ларисі 
Федорівні, 1947 року народження, пров. Очаківський, 11, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від  26 лютого 2014 року № 604/6-дз-к); 
 
 1150,00 грн. (одна тисяча сто п'ятдесят гривень) — Баутіній Тетяні 
Валеріївні, 1978 року народження, вул. Інтернаціональна, 40, на придбання 
медикаментів для лікування доньки Баутіної Вікторії (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 29 січня                   
2014 року № 584/6-дз-к); 
 
 1600,00 грн. (одна тисяча шістсот гривень) — Бойко Олені 
Володимирівні, 1977 року народження, вул. Підлісна, 20, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 04 лютого 2014 року № 588/6-дз-к); 
 
 4100,00 грн. (чотири тисячі сто гривень) — Відоменко Людмилі Іванівні, 
1957 року народження, вул. Жовтневої революції, 28, кв. 23, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 20 лютого 2014 року № 601/6-дз-к); 
 
 3000,00 грн. (три тисячі гривень) — Гек Ганні Тимофіївні, 1940 року 
народження, просп. Комуністичний, 6/5, кв. 55, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Єфременка Л. М. від 31 січня 2014 року № 586/6-дз); 
 
 1000,00 грн. (одна тисяча  гривень) — Герасимовій Ользі Іванівні,       
1954 року народження, вул. Васнецова, 8, кв. 38, на придбання медикаментів 
для лікування чоловіка Герасимова Віктора Сергійовича (депутатський запит 
депутата Кіровоградської міської ради Шамшура О. З. від 15 січня 2014 року                    
№ 574/6-дз); 
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 800,00 грн. (вісімсот гривень) — Гержиній Любові Миколаївні, 1950 року 
народження, пров. Карпатський, 8, на придбання медикаментів для лікування  
(депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Тетерева Є. Д.                 
від 27 січня 2014 року № 580/6-дз); 
 
 2000,00 грн. (дві тисячі гривень) — Грибановій Олені Джораївні,                   
1979 року народження, пров. Артилерійський 2-й, 26, на придбання 
медикаментів для лікування сина Грибанова Вадима (депутатський запит 
депутата Кіровоградської міської ради Тетерева Є. Д. від 22 січня 2014 року                  
№ 578/6-дз); 
 
 5000,00 грн. (п'ять тисяч гривень) — Гуцалу Юрію Григоровичу,                     
1968 року народження, вул. Десантників, 76/14, на придбання медикаментів для 
лікування сина Гуцала Андрія (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Голуба Д. В. від 16 січня 2014 року № 575/6-дз); 
 
 1500,00 грн. (одна тисяча п'ятсот гривень) — Даніловій Олені 
Анатоліївні, 1976 року народження, вул. Кримська, 60, кв. 4, на придбання 
медикаментів для лікування сина Мулінського Віталія (депутатський запит 
депутата Кіровоградської міської ради Калкіної Л. І. від 16 січня 2014 року         
№ 576/6-дз); 

 
 1500,00 грн. (одна тисяча п'ятсот гривень) — Живицькому Олександру 
Сергійовичу, 1984 року народження, вул. Галушкіна, 100/164, на придбання 
медикаментів для лікування матері Будяк Галини Трохимівни (депутатський 
запит депутата Кіровоградської міської ради Білобрової Т. Д. від 17 січня                
2014 року № 577/6-дз); 
 
 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень) — Крикун Любові Петрівні,               
1948 року народження, вул. Чигиринська, 2, кв. 55, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2014 року № 581/6-дз-к); 
 
 2000,00 грн. (дві тисячі гривень) — Луніній Людмилі Олександрівні,         
1957 року народження, вул. Чайковського, 57, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Єфременка Л. М. від 31 січня 2014 року № 585/6-дз); 
 
 1200,00 грн. (одна тисяча двісті гривень) — Недзельській Олені 
Георгіївні, 1979 року народження, вул. Микитенка, 10, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради  Дриги В. В. від 22 січня 2014 року № 579/6-дз); 
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 2650,00 грн. (дві тисячі шістсот п'ятдесят гривень) — Нікішаєву Юрію 
Дмитровичу, 1947 року народження, вул. Полтавська, 22, кв. 32, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 18 грудня 2013 року № 572/6-дз-к); 
 
 7000,00 грн. (сім тисяч гривень) — Паламарчук Олені Володимирівні, 
1979 року народження, пров. Глинки, 8, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 06 березня 2014 року № 620/6-дз-к); 
 
 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Пашкевичу Анатолію 
Геннадійовичу, 1957 року народження, пров. Ананіївський, 45, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Залещик Л. В. від 03 лютого 2014 року № 587/6-дз); 
 
 6300,00 грн. (шість тисяч триста гривень) — Переверзєву Василю 
Семеновичу, 1946 року народження, вул. Червоногвардійська, 89, кв. 9, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 583/6-дз-к); 
 
 1150,00 грн. (одна тисяча сто п'ятдесят гривень) — Ракитенко Тамарі 
Ананіївні, 1939 року народження, вул. Васнецова, 6, кв. 128, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 18 грудня 2013 року № 573/6-дз-к); 

 
 6300,00 грн. (шість тисяч триста гривень) — Циганкову Олегу 
Вікторовичу, 1974 року народження, вул. Сухумська, 15, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 27 лютого  2014 року № 610/6-дз-к); 
 
 
 5550,00 грн. (п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень) — Шевкуну Анатолію 
Васильовичу, 1951 року народження, вул. Степанова, 24, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 10 грудня 2013 року № 568/6-дз-к); 
 
 
 
Загальна сума складає 91900,00  грн. (дев'яносто одна тисяча дев'ятсот гривень). 
 
 
Т.в.о. начальника  відділу соціальної  
підтримки населення                                                                           О. Тінькова 


