
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

від  27 березня   2012 року                                                                 №  210 

м. Кіровоград 

 
 
 
Про надання одноразової матеріальної  
допомоги малозабезпеченим  
громадянам міста Кіровограда 
 

 

 Керуючись ст. 46  р. ІІ Конституції України,   ст. 34  Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 5 р. ІІ Закону України “Про 
соціальні послуги”, відповідно до  Положення про комісію по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда,  затвердженого    
рішенням   Кіровоградської    міської   ради   від 27 січня  2011 року № 120, 
та рішення комісії по наданню допомоги  малозабезпеченим громадянам  
міста  Кіровограда (протокол від 8 лютого 2012 року № 1) виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Дати матеріальну допомогу особам, що є важкохворими і 
потребують значних коштів для лікування (44 особи), у розмірах, 
запропонованих комісією, згідно з додатком на суму 16300,00 грн. 
(шістнадцять тисяч триста гривень). 

2. Відділу   бухгалтерського   обліку     Кіровоградської   міської    ради 
(Господарикова О.П.) виплатити матеріальну допомогу 44 громадянам    
згідно з додатком  на суму  16300,00 грн.  (шістнадцять тисяч триста гривень) 
за рахунок коштів, передбачених для надання допомоги малозабезпеченим 
громадянам міста Кіровограда. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Андреєву Л.М. 
 

Міський голова                                                                                     О.Саінсус  
 
 
Тінькова  
24-55-65 



 
Додаток  
до рішення виконкому                                                                                                 
Кіровоградської міської ради 

                         від  27 березня   2012 року 
            №  210 
 
 

 
СПИСОК 

громадян, яким надається матеріальна допомога у сумі,  
що перевищує 100 грн. (сто гривень) 

 
 

500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Ауліній Тетяні Петрівні                       
(вул. Байкальська, 106), 1936 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування  (звернення   депутата Кіровоградської  міської ради 
Шамардіна О.С.  від 19.01.12 № 1573-мр/зв); 

500,00 грн. (п’ятсот гривень)  –  Баштовій Любові Василівні                          
(вул. Космонавта Попова, 22, к. 1, кв. 105), 1958 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування чоловіка Баштового Миколи 
Васильовича, 1951 року народження (звернення депутата Кіровоградської 
міської ради  Стрижакова А.О. від  02.02.12 № 1611-мр/зв); 

300,00 грн. (триста гривень) –  Бовтишу Миколі Федоровичу                              
(просп. Правди, 2, к. 2, кв. 6), 1949 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Ярошенка В.І. від 16.01.12 № 1568- мр/зв); 

500,00  грн. (п’ятсот гривень) – Боголюбовій Людмилі Григорівні                         
(вул. Комарова, 52, кв. 90), 1953 року народження, на придбання 
медикаментів для  лікування; 

500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Богуненко Катерині Афанасіївні                                    
(вул. Металургів, 1, кв. 56), 1939 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Дзядуха В.О. від 17.01.12    № 1571 м/р/зв); 

500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Борщевській Тетяні Леонідівні                        
(пров. Щербаковський, 22-а, кімн. 1), 1967 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

300,00 грн. (триста гривень) – Блусюсу Віктору Альбінасовичу                  
(вул. Червонозорівська, 15, к. 1, кв. 91), 1968 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Юрченка І.А. від 07.02.12 № 1622-мр/зв); 
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500,00 грн.  (п’ятсот  гривень)  –  Воробйову Михайлу Івановичу               
(вул. Пушкіна, 64, кв. 4), 1950 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської ради Мосіна О.В. 
від 19.12.11 № 1496-мр/зв); 

500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Гамаюновій Лідії Олександрівні                      
(вул. Можайського, 6, кв. 3), 1939 року народження, на придбання  
медикаментів для  лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Герасименко Надії Гаврилівні                       

(вул. Кільцева, 13/63), 1942 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Дітковській  Ганні Миколаївні                          

(вул. Волкова, 16, к. 3, кв. 22), 1939 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Дишловій Світлані Миколаївні                      

(вул. Полтавська, 28, к. 2, кв. 34), 1951 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Добролежі Олені Миколаївні             

(пров. Мініна, 8), 1944 року народження, на придбання медикаментів  для 
лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Домославській Лідії Олександрівні                       

(вул. Комарова, 30, кв. 25), 1944 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Кривого В.Г. від 03.02.12 № 1615-мр/зв); 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Дубелко Вірі Василівні                          

(вул. Мінська, 115), 1942 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Живець Галині Іванівні                                 

(вул. Бєляєва, 9, кв. 57), 1947 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування матері Клюжевої Ніни Іванівни, 1923 року народження                 
(звернення депутата Кіровоградської міської ради Левченка А.Я.                            
від 07.02.12 № 1628-мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Касяненко Галині Олександрівні                                   

(вул. Бєлінського, 2-а, кв. 10), 1960 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
 
 
 



3 
 

500,00 грн. (п’ятсот гривень) –  Копєйкіній Вікторії Віталіївні                                 
(пров. Правди, 2-в, кв. 33), 1966 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування батька Копєйкіна Віталія Миколайовича,                
1938 року народження (звернення депутата Кіровоградської міської ради 
Новікової В.В. від 20.01.12 № 1578-мр/зв); 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Качалко Ларисі Миколаївні                      

(вул. Гоголя, 121/61, кв. 5), 1962 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Коваленко Надії Олексіївні                           

(вул. Космонавта Попова, 9, к. 3, кв. 37), 1949 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Крамаренко Зінаїді Василівні                                   

(вул. Свердлова, 101)   1941 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської ради                            
Полонського І.О. від 06.02.12 № 1620-мр/зв); 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Маклаковій Людмилі Борисівні                       

(вул. Шатила, 12, кв. 6), 1937 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Махно Ользі Петрівні                                          

(вул. Маршала Конєва, 13, к. 2, кв. 48),  1948 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування. 

 
300,00 грн. (триста гривень) –  Мусік Ніні Кіндратівні             

(пров. Карпатський, 18) 1941 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
400,00 грн. (чотириста гривень) – Мусієнко Наталії Євгеніївні                     

(вул. Пацаєва, 5, к. 3, кв. 77), 1952 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Волкова І.В. від 02.02.12  № 1608-мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) –  Муцет Любові Валентинівні                          

(вул. Халтуріна, 1/28), 1950 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування сина Муцета Олександра Олександровича, 1977 року 
народження (звернення депутата Кіровоградської міської ради                                               
Топчія П.С. від 02.02.12  № 1548-мр/зв); 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Олексієнко  Тетяні Павлівні                            

(вул. Тургенєва, 43, кв. 1), 1929 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
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300,00 грн. (триста гривень) – Олійник Ганні Степанівні                                
(вул. Гоголя, 101, кв. 19),  1927 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Орловій Юлії Йосипівні                                 

(вул. Комарова, 58, кв. 42),  1934 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Остапчуку Віктору Анатолійовичу      

(вул. Маршала Конєва, 23, кв. 87), 1956 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Стрижакова А.О.   від 24.01.12   № 1586-мр/зв); 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Павлюк Олені Максимівні                              

(вул. Шатила, 3, кв. 116), 1937 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської ради                   
Ксеніча В.М.   від 12.01.12  № 1563-мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Перевєрзєву Василю Семеновичу      

(вул. Червоногвардійська, 89, кв. 9), 1946 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень)  –  Ріщенку Василю Валентиновичу                 

(пров. Вишняківський, 15-а), 1958 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень)  –  Семененко Поліні Костянтинівні                   

(вул. Академіка Корольова, 3, кв. 59), 1956 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Ксеніча В.М.   від 20.01.12  № 1579-мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Сердюку Олександру Євгенійовичу 

(вул. Робоча, 2, кв. 63), 1938 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської ради                 
Шамардіна О.С. від 24.01.12   № 1584-мр/зв); 

 
300,00 грн. (триста гривень)  –  Смотріковій Людмилі Федорівні                   

(вул. Обознівська, 27), 1964 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Соковенко Любові Пантеліївні                             

(вул. Тернопільська, 33), 1955 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської ради                   
Ковальчука О.М.   від 27.01.12   № 1600-мр/зв); 
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300,00 грн. (триста гривень) – Терещенку Дмитру Григоровичу                 
(площа Дружби народів, 7, кв. 39), 1973 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Калапи С.Г.   від 28.12.11   № 1531-мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Христонько Лідії Михайлівні                                

(вул. Генерала Жадова, 20, к. 2, кв. 2), 1951 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Хурцидзе Кахаберу Михайловичу                  

(вул. Генерала Родимцева, 85, кв. 69),  1962 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Шамардіна О.С. від 19.01.12 № 1574-мр/зв); 

 
300,00 грн. (триста гривень)  –  Швидкій Ніні Володимирівні                   

(вул. Пожарського, 7, кв. 6), 1941 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Ксеніча В.М.   від 02.02.12  № 1609-мр/зв); 

 
400,00 грн. (чотириста гривень) – Чепурнову Миколі Олександровичу 

(пров. Степовий,  54), 1947 року народження, на ліквідацію наслідків пожежі 
(звернення депутата Кіровоградської міської ради Тетерева Є.Д.                               
від  23.01.12 № 1582-мр/зв); 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Чорній Раїсі Іванівні (вул. Пацаєва, 3,           

к. 1, кв. 1), 1936 року народження, на придбання медикаментів для лікування 
(звернення депутата Кіровоградської міської ради Волкова І.В.                                 
від 03.02.12  № 1613-мр/зв); 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Якубенко Ларисі Арсеніївні                                    

(вул. Херсонська, 41) 1940 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування (звернення депутата Кіровоградської міської ради                            
Полонського І.О. від 06.02.12 № 1621-мр/зв). 

 
 
 

Загальна сума складає  16300,00 грн. ( шістнадцять тисяч триста гривень). 
 

Начальник відділу соціальної 
підтримки населення                                                                                Ю.Вовк 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


