
           
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 29 липня 2014 року                                                                      №   3276 
 
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 15 липня 2014 року № 3201 “Про депутатські 
запити депутатів Кіровоградської міської ради”, від 15 липня 2014 року             
№ 3207 “Про  колективні депутатські запити депутатів Кіровоградської міської 
ради”, від 15 липня 2014 року № 3203 “Про колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради”, від 15 липня 2014 року № 3209 “Про 
депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради Топчія П.С.”,               
від 15 липня 2014 року № 3208 “Про колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради”,  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  75  750,00 грн  (сімдесят 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. 
 
 
Секретар міської ради                                                          І. Марковський 
 
 
 
Тінькова  24 55 65 
                    



            Додаток  
                                                                                      до рішення Кіровоградської 
                                                                                      міської ради  
                                                                                     29 липня 2014 
                                                                                      №  3276 
 

СПИСОК 
громадян міста, яким надається  
одноразова матеріальна допомога 

 
 2 000,00 грн (дві тисячі  гривень) — Буріліній Галині Костянтинівні,               
1950 року народження, вул. Хабаровська, 5, корп. 1, кв. 22, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від  20 червня 2014 року № 698/6-дз-к); 
 
 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Вихристенку Олександру 
Миколайовичу, 1973 року народження, вул. Червонозорівська, 21-б, кв. 1, на 
придбання медикаментів для лікування (депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради Зайцева А. М. від 07 липня 2014 року № 700/6-дз); 
 
 3 100,00 грн (три тисячі сто гривень) — Гріневичу Артему Вікторовичу, 
1991 року народження, вул. Металургів, 9, кв. 37, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 15 липня 2014 року № 716/6-дз-к); 
 
 5 550,00 грн (п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень) — Гревцовій 
Валентині Миколаївні, 1956 року народження, вул. Бєлінського, 4, кв. 3, на 
придбання медикаментів для лікування сина Гревцова Ярослава 
Володимировича (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради від 14 липня 2014 року № 703/6-дз-к); 
 
 12 900,00 грн (дванадцять тисяч дев'ятсот гривень) — Гутваревій Любові 
Захарівні, 1947 року народження, вул. Васнецова, 6, кв. 203, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 15 липня 2014 року № 712/6-дз-к); 
 
 6 000,00 грн (шість тисяч гривень) — Денисовій Людмилі Олексіївні, 
1947 року народження, вул. Куроп'ятникова, 24, кв. 23, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 24 червня 2014 року № 699/6-дз-к); 

 
 11 100,00 грн (одинадцять тисяч сто гривень) — Добробатько Вірі 
Захарівні, 1931 року народження, вул. Гагаріна, 3-а, кв. 56, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради  від 11 липня  2014 року № 702/6-дз-к); 
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 6 000,00 грн (шість тисяч гривень) — Дубенському Олександру 
Михайловичу, 1952 року народження, вул. Калініна, 43, кв. 98, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 15 липня 2014 року № 710/6-дз-к); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Кації Ніні Миколаївні, 1942 року 
народження, вул. Короленка, 34, кв. 28, на придбання медикаментів для 
лікування (колективний депутатський запит депутатів  Кіровоградської міської 
ради  від 03 червня 2014 року    № 689/6-дз-к); 
 
 3 300,00 грн (три тисячі триста гривень) — Мартяковій Наталії 
Михайлівні, 1982 року народження, вул. Єгорова, 19, кв. 8, на придбання 
медикаментів для лікування сина Мартякова Єгора (колективний депутатський 
запит депутатів Кіровоградської міської ради від 10 липня 2014 року                         
№ 701/6-дз-к); 
 
 1 400,00 грн (одна тисяча чотириста гривень) — Репіній Людмилі 
Миколаївні, 1972 року народження, вул. Полтавська, 28, корп. 1, кв. 147, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради  від 15 липня 2014 року № 717/6-дз-к); 
 
 2 000,00 грн (дві тисячі гривень) — Ручису Віктору Антоновичу,                
1940 року народження, вул. Володарського, 16, корп. 1, кв. 1, на придбання 
медикаментів для лікування (депутатський запит депутата Кіровоградської 
міської ради Топчія П. С. від 15  липня 2014 року № 711/6-дз); 
 
 800,00 грн (вісімсот гривень) — Савенко Раїсі Петрівні, 1947 року 
народження, вул. Кишинівська, 7, на придбання медикаментів для лікування 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради        
від 20 червня 2014 року № 697/6-дз-к); 
 
 1 600,00 грн (одна тисяча шістсот гривень) — Суходолі Наталії Іванівні, 
1937 року народження, вул. Верхня Биковська, 32/9, кв. 6, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 14 липня  2014 року № 706/6-дз-к); 
 
 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень) — Філіповій Люсі Федорівні,             
1941 року народження, вул. 40 років Жовтня, 15, на придбання медикаментів 
для лікування (колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради  від 14 липня 2014 року № 704/6-дз-к); 

 
 5 700,00 грн (п'ять тисяч сімсот гривень) — Федорову Євгену 
Борисовичу, 1960 року народження, вул. Васнецова, 8, кв. 16, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від 15 липня 2014 року № 719/6-дз-к); 
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 1 800,00 грн (одна тисяча вісімсот гривень) — Харченко Людмилі 
Василівні, 1963 року народження, вул. Жовтневої революції, 33, кв. 9, на 
придбання медикаментів для лікування (колективний депутатський запит 
депутатів Кіровоградської міської ради від 19 червня 2014 року № 696/6-дз-к); 
 
 1 400,00 грн (одна тисяча чотириста гривень) — Хоменко Валентині 
Григорівні, 1939 року народження, площа Дружби народів, 7, кв. 21, на 
придбання медикаментів для лікування сина Хоменка Сергія Анатолійовича 
(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради            
від 15 липня  2014 року № 718/6-дз-к); 
 
 1 100,00 грн (одна тисяча сто гривень) — Шаповал Наталії Віталіївні, 
1979 року народження, вул. Полтавська, 28, корп. 2, кв. 2, на придбання 
медикаментів для лікування (колективний депутатський запит депутатів 
Кіровоградської міської ради від  15  липня 2014 року № 720/6-дз-к). 
 
  
 Загальна сума складає 75 750,00 грн (сімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятдесят 
гривень). 
 
 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                            Ю. Вовк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


