
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 15 липня 2014 року                                                                            №    3240 
 
 
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 03 червня 2014 року № 3142 “Про депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради”, від 05 червня 2014 року № 3156 “Про  
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”, від 06 червня                  
2014 року № 3160 “Про колективні 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 68 400,00 грн. (шістдесят вісім тисяч чотириста 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. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                          І. Марковський 
 
 
 
Ахметова  24 55 65 
 



                       Додаток  
                                                                                      до рішення Кіровоградської 
                                                                                      міської ради  
                                                                                      15 липня 2014 
                                                                                      №  3240 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 
 17 000,00 грн. (сімнадцять тисяч гривень) — Банар-Янатію Юрію 
Михайловичу, 1948 року народження, пров. Цегельний, 7, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 04 червня 2014 року № 692/6-дз); 
 
 3 100,00 грн. (три тисячі сто гривень) — Брайченко Олені Іванівні,                   
1965 року народження, вул. Світла, 2, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 26 травня 2014 року № 687/6-дз); 
 
 10 400,00 грн. (десять тисячь чотириста гривень) — Бондаренко Марії 
Василівні, 1927 року народження, вул. Кропивницького, 14, кв. 39, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 21 травня 2014 року № 684/6-дз); 
 
 3 400,00 грн. (три тисячі чотириста гривень) — Богдановій-Дробасі Ніні 
Вікторівні, 1952 року народження, вул. Кременчуцька, 5, кв. 15, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Дробахи Миколи Миколайовича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради                 
від 19 травня 2014 року № 681/6-дз); 
 
 3 000,00 грн. (три тисячі гривень) — Будулатьєву Артуру Борисовичу, 
1938 року народження, вул. Куроп'ятникова, 27, кв. 95, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 15 травня 2014 року № 679/6-дз); 
 
 1 600,00 грн. (одна тисяча шістсот гривень) — Вишняку Анатолію 
Володимировичу, 1961 року народження, пров. Щербаковський, 22, кв. 30, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 06 червня 2014 року № 694/6-дз); 
 
 1 500,00 грн. (одна тисяча п'ятсот гривень) — Галочкіній Раїсі Василівні, 
1946 року народження, вул. Карабінерна, 30/79, кв. 47, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Фомуляєва А. М. від 04 червня 2014 року № 691/6-дз); 

 



2 
 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Головченко Людмилі Іванівні,                     
1953 року народження, вул. Мотокросна, 8-а, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                 
Мєдвєдя В. В. від 02 червня 2014 року № 688/6-дз); 
 
 2 300,00 грн. (дві тисячі триста гривень) — Кіяшку Олександру 
Сергійовичу, 1968 року народження, вул. Гоголя, 45, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 06 червня 2014 року № 695/6-дз); 
 
 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень) — Кошаровій Сніжані Павлівні,          
1974 року народження, вул. Красіна, 40-а/14, на придбання медикаментів для 
лікування сина Кошарова Андрія (депутатський запит депутата  
Кіровоградської міської ради Полонського І. О. від 20 травня 2014 року                        
№ 683/6-дз); 
 
 700,00 грн. (сімсот гривень) — Кісільовій Любові Костянтинівні,         
1930 року народження, вул. Менделєєва, 18, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської 
ради від 19 травня 2014 року № 680/6-дз); 
 
 900,00 грн. (дев'ятсот гривень) — Машковській Любові Степанівні,               
1971 року народження, вул. Тургенєва, 27-а, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради                        
Ковальчука О. М. від 15 травня 2014 року № 678/6-дз); 
 
 3 300,00 грн. (три тисячі триста гривень) — Обрежі Леоніду 
Олександровичу, 1938 року народження, пров. Училищний, 6, кв. 22, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 15 травня 2014 року № 677/6-дз); 
 
 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Погребняку Андрію 
Анатолійовичу, 1978 року народження, вул. Чайковського, 17, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Залещик Л. В. від 22 травня 2014 року № 685/6-дз); 
 
 2 400,00 грн. (дві тисяч чотириста гривень) — Погоні Володимиру 
Миколайовичу, 1951 року народження, вул. Інтернаціональна, 66-а, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 25 квітня 2014 року № 674/6-дз); 
 
 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Стукаловій Галині Олександрівні, 
1940 року народження, вул. Кірова, 1, кв. 21, на придбання медикаментів для 
лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Шамшура О. З. від 19 травня 2014 року № 682/6-дз); 
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 1 800,00 грн. (одна тисяча вісімсот гривень) — Карандашеву Григорію 
Миколайовичу, 1957 року народження, вул. Металургів, 32, кв. 15, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 12 травня 2014 року № 675/6-дз); 
 
 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень) — Кемелеву Павлу Решатовичу,               
1945 року народження, пров. Обривний, 24, кв. 2, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 12 травня 2014 року № 676/6-дз); 
 
 2 800,00 грн. (дві тисячі вісімсот гривень) — Кочмарику Сергію 
Сергійовичу, 1987 року народження, вул. Короленка, 52, кв. 1, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 22 травня 2014 року № 686/6-дз); 
 
 1 900,00 грн. (одна тисяча дев'ятсот гривень) — Крадожону Сергію 
Миколайовичу, 1947 року народження, вул. Родникова, 76, кв. 40, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 25 квітня 2014 року № 672/6-дз); 
 
 4 200,00 грн. (чотири тисячі двісті гривень) — Татаруш Наталії 
Миколаївні, 1978 року народження, тупик Московський, 7, на придбання 
медикаментів для лікування сина Татаруша Михайла (колективний 
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради від 25 квітня                 
2014 року № 673/6-дз); 
 
 2 100,00 грн. (дві тисячі сто гривень) — Тітаренко Любові Афанасіївні, 
1943 року народження, вул. Пацаєва, 6, корп. 3, кв. 13, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 05 травня 2014 року № 693/6-дз); 
 
 Загальна сума складає 68 400,00 грн. (шістдесят вісім тисяч чотириста 
гривень). 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                            Ю. Вовк 
 
 
 
 
 
 
 


