
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

від  11 вересня   2014 року                                                                                № 446 

 

Про надання одноразової матеріальної  
допомоги малозабезпеченим  
громадянам міста Кіровограда 
 

 Керуючись ст. 46  р. ІІ Конституції України, підпунктом 1 п. “а”                              
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  19 серпня 2014 року № 7)  виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Дати матеріальну допомогу 19 особам, що є важкохворими і 
потребують значних коштів для лікування, у розмірах, запропонованих 
комісією, згідно з додатком на суму  7 800,00 грн (сім тисяч сімсот гривень). 

2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради  
виплатити матеріальну допомогу 19 громадянам на суму 7 800,00 грн                  
(сім тисяч вісімсот 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  Дригу В. В. 

 
 
Секретар міської ради                                                                  І. Марковський 

 
 
 
 
 

Тінькова   24 55  65 



  Додаток   
    до рішення виконкому   
    Кіровоградської міської ради 
           11  вересня   2014                               

   № 446 
 

СПИСОК 
громадян, яким надається матеріальна допомога  

 
 500,00 грн (п'ятсот гривень) – Артеменко Олені Анатоліївні                                       
(вул. Маршала Конєва, 23, корп. 4, кв. 146), 1973 року народження, на 
придбання продуктів харчування;  

 

  500,00 грн (п'ятсот гривень) – Бігун Юлії Володимирівні                                 
(вул. Куйбишева, 2, кв. 51), 1948 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
 
  400,00 грн (чотириста гривень) – Волочаю Анатолію Григоровичу                                
(просп. Правди, 8, корп. 5, кв. 64), 1952 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
 

  400,00 грн (чотириста гривень) – Дядюрі Варварі Дмитрівні                        
(пров. Дагестанський, 28), 1950 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
  
 500,00 грн (п'ятсот гривень) – Задорожному Олександру 
Володимировичу (вул. Куроп'ятникова,  50-а, кв. 9), 1980 року народження, 
на придбання медикаментів для лікування сина Задорожного Євгена; 
 
 500,00 грн (п'ятсот гривень) – Коваленко Надії Олексіївні                         
(вул. Космонавта Попова, 9, корп. 3, кв. 109), 1949 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування; 
 
 200,00 грн (двісті гривень) – Ковтун Галині Василівні                                       
(вул. 50 років Жовтня, 32/25, кв. 19), 1937 року народження, на поховання 
чоловіка; 

 
 400,00 грн (чотириста гривень) – Кравченко Галині Тимофіївні                              
(вул. Волкова, 4, корп. 4, кв. 21), 1929 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
 200,00 грн  (двісті гривень) – Крадожон Вікторії Віталіївні                   
(вул. Червонозорівська, 15, корп. 1, кв. 52), 1967 року народження, на 
придбання продуктів харчування; 
  



 500,00 грн (п'ятсот гривень) – Куцобік Наталії Борисівні                                   
(вул. Верхня Биковська, 40, кв. 1), 1961 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
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 500,00 грн (п'ятсот гривень) – Павловій Лілії Олександрівні                         
(вул. Карабінерна, 49, кв. 5), 1963 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування сина Павлова Олександра Васильовича;  
 

 500,00 грн (п'ятсот гривень) – Піроженко Наталії Іванівні                     
(вул. Яновського, 155-а, кв. 55),  1949 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування чоловіка Піроженка Георгія  Івановича; 
 

 300,00 грн (триста гривень) – Пітчук Марії Микитівні                              
(вул. Героїв Сталінграда, 34, кв. 35), 1936 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
 

 500,00 грн (п'ятсот гривень) – Синицькій Вірі Михайлівні                                   
(вул. Фісановича, 50),  1936 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 
 

 300,00 грн (триста гривень) – Ситнику  Сергію Тимофійовичу                                   
(вул. Академіка Корольова, 7, кв. 71), 1962 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради  Ксеніча В. М.  від  30 липня 2014 р.   № 3694 - мр/зв); 
 

 500,00 грн (п'ятсот гривень) – Суботіновій  Ользі Олександрівні                             
(пров. Масляниківський, 24), 1960 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради  Кролевця А. В.  від  30 липня 2014 р.   № 3693 - мр/зв); 
 

 500,00 грн (п'ятсот гривень) – Тютюн Ганні Василівні                                  
(вул. Металургів, 16, кв. 39), 1953 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
 

 300,00 грн (триста гривень) – Унтурі Ганні Петрівні                                        
(вул. Московська, 154), 1937 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської ради               
Слівнова В. В.  від  05  серпня 2014 р.   № 3697 - мр/зв); 
 
 300,00 грн (триста гривень) – Шульзі Раїсі Іллівні                                  
(вул. Волкова, 11, корп. 3, кв. 50), 1944 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
 

 Загальна сума складає 7 800,00 грн  (сім тисяч  вісімсот гривень)  



 
 
Т.в.о. начальника   відділу  
соціальної підтримки населення                                                 О. Тінькова    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


