
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

від   25 жовтня    2010  року                                                          № 983

м. Кіровоград

Про надання одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим 
громадянам міста Кіровограда

Керуючись ст. 46  р. ІІ Конституції України,   ст. 34, 59  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 24 липня 2003 року № 313, 
та рішення комісії по наданню допомоги  малозабезпеченим громадянам  
міста  Кіровограда  (протокол  від 30 вересня 2010 року  № 8) виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

          1. Дати одноразову матеріальну допомогу малозабезпеченим 
громадянам міста Кіровограда (9 осіб) згідно з додатком 1 на  суму 
900,00 грн. (дев’ятсот  гривень).

2. Дати матеріальну допомогу  особам, що  є  важкохворими  і 
потребують значних  коштів для лікування (24 особи),  у розмірах, 
запропонованих комісією, згідно з додатком 2 на суму 7400,00 грн. (сім тисяч 
чотириста   гривень).

3. Відділу   бухгалтерського   обліку     Кіровоградської   міської    ради 
(Господарикова О.П.) виплатити матеріальну допомогу 33 громадянам    
згідно   з додатками 1, 2  на суму 8300,00 грн. (вісім тисяч триста гривень) за
рахунок коштів, передбачених для надання допомоги малозабезпеченим 
громадянам міста Кіровограда.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 
гуманітарного департаменту - заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради  Пупишеву В.Я.

Міський голова                                                                                 В.Пузаков

Тінькова
24-55-65



Додаток 1
до рішення виконкому                                                                              
Кіровоградської міської ради

                                                                       від   25  жовтня    2010 року
№  983

СПИСОК
громадян міста,  яким надається

одноразова  матеріальна допомога

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові Місце проживання Су-
ма 
(грн.)

1 2 3 4
1  Годорожа Галина Михайлівна вул. Панфьорова, 41 100,00
2 Дук Леонтій Степанович пров. Курський, 21 100,00
3 Мержиєвська Галина Іванівна вул. Жовтневої революції, 33, 

кв. 55
100,00

4 Осипова Світлана Олексіївна вул. Шатила, 3, кв. 123 100,00
5 Саленко Юлія Никифорівна пров. Верхній Степовий, 9-а 100,00
6 Слюсаренко Ніна Степанівна вул. Панфьорова, 31 100,00
7 Хартанович Надія Іванівна вул. Академіка Корольова,7, 

кв. 49
100,00

8 Хмельницька Тамара Степанівна вул. Московська, 28 100,00
9 Шляпкіна Любов Федосіївна просп. Правди, 8, к. 5, кв. 68 100,00

Загальна сума 900,00

Директор  адміністративного департаменту –
заступник  міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                    П. Топчій



Додаток 2
до рішення виконкому                                                                                  
Кіровоградської міської ради

   від    25 жовтня    2010 року
                     №  983 

С П И С О К
громадян, яким надається матеріальна допомога у сумі, 

що перевищує 100 грн. (сто гривень)

500,00  грн.  (п’ятсот   гривень)   –   Бабкіну  Едуарду Георгійовичу 
(вул. Світла, 67),  1946   року   народження,  пенсіонеру, пенсія складає 
781,58 грн.,  на придбання медикаментів для лікування;

500,00  грн.  (п’ятсот   гривень)   –   Бурлаці Григорію Никифоровичу 
(пров. Червоний, 41), 1924 року народження, пенсіонеру, пенсія складає 
1666,18 грн., на придбання медикаментів для лікування дружини Бурлаки 
Тетяни Никифорівни, 1926 року народження;

200,00  грн.   (двісті   гривень)    –   Господаренко   Вірі   Макарівні 
(вул. Металургів, 35, кв. 144), 1957 року народження, інваліду загального 
захворювання 3 групи, пенсія складає 748,46 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень) – Декунову Вадиму Васильовичу 
(пров. Новоросійський, 14), 1970 року народження, інваліду загального 
захворювання 2 групи, пенсія складає 873,71 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

500,00   грн.    (п’ятсот   гривень)   –   Жарковій Любові Миколаївні 
(вул. Пляжна, 1, кв. 36), 1921 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
963,40 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті       гривень)       –     Зубко     Надії   Михайлівні 
(вул. Жовтневої революції, 33, кв. 13),  1952 року народження, пенсіонерці, 
пенсія складає 709,00 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00   грн.  (двісті   гривень)   –    Кривовязенко Марії Лук’янівні  
(вул. Металургів, 16, кв. 33), 1936 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 824,00 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00 грн.  (двісті   гривень)   –    Куропятник   Тамарі   Семенівні  
(пров. Сєдова, 10),  1936  року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
814,11 грн., на придбання медикаментів для лікування доньки Сухорукової 
Ганни Вікторівни, 1967 року народження;
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200,00   грн.  (двісті  гривень)    –  Куропятниковій Таїсії Костянтинівні  

(вул. Жовтневої революції, 33, кв. 17), 1935 року народження, пенсіонерці, 
пенсія  складає 980,26 грн., на придбання медикаментів для лікування;

150,00  грн.  (сто п’ятдесят гривень) – Любинській Олені Лазарівні 
(вул. Волкова, 28, к. 5, кв. 105), 1937 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 842,25 грн. , на придбання медикаментів для лікування;

200,00  грн.   (двісті   гривень)    –   Мукосієнко Тетяні Григорівні 
(просп. Університетський, 21, кв. 507), 1955 року народження, інваліду 
загального захворювання 3 групи,  пенсія складає 753,38 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

500,00 грн.   (п’ятсот  гривень)   –   Олійник   Валентині   Демидівні 
(вул. Волкова, 11, к. 2, кв. 62), 1937 року народження, пенсіонерці, пенсія 
складає 829,32 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті    гривень)   –   Пилипенко  Раїсі Володимирівні 
(вул. Жовтневої революції, 33, кв. 59), 1955 року народження, пенсіонерці, 
пенсія складає 759,83 грн., на придбання медикаментів для лікування;

200,00 грн.   (двісті    гривень)   –    Радченку Дмитру Леонідовичу  
(вул. Космонавта Попова, 15/2, кв. 280), 1977 року  народження, перебував у 
місцях позбавлення волі,   на придбання  продуктів харчування;

200,00 грн.   (двісті  гривень)   –    Радченку   Сергію  Леонідовичу   
(вул. Козакова, 21), 1970 року народження, перебував у місцях позбавлення 
волі, на придбання продуктів харчування;

200,00 грн.    (двісті    гривень)    –    Романовець   Ірині   Вікторівні 
(вул. Дзержинського, 95), 1965 року народження, перебуває по догляду за 
інвалідом 1 групи, державна допомога по догляду за інвалідом 1 групи 
складає 138,77 грн., на придбання медикаментів для лікування чоловіка 
Романовця Михайла Олексійовича, 1964 року народження;

500,00   грн.     (п’ятсот   гривень)     –   Сиротюк  Галині    Іванівні  
(вул. Бєляєва, 9, кв. 26),  1942  року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
782,44 грн., на придбання медикаментів для лікування чоловіка Сиротюка 
Григорія Олексійовича, 1941 року народження;

200,00 грн.    (двісті    гривень)    –   Слюсарю Віктору Опанасовичу 
(вул. 50 років Жовтня, 3, кв. 38), 1951 року народження, інваліду загального 
захворювання 2 групи, пенсія складає 784,57 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;
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500,00  грн.   (п’ятсот  гривень)    –   Смолянцевій Ларисі Рематдівні 

(вул. Карла Маркса, 8, кв. 7), 1937 року народження, інваліду загального 
захворювання 3 групи, пенсія складає 810,16 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

500,00  грн.   (п’ятсот  гривень)    –   Теніченко Людмилі Георгіївні 
(просп. Комуністичний, 1-б, кв. 73),  1971 року народження, перебуває по 
догляду за дитиною-інвалідом, державна допомога по догляду за дитиною-
інвалідом складає  592,07 грн., на придбання медикаментів для лікування 
сина Янчука Дмитра, 2007 року народження;

200,00  грн.    (двісті     гривень)     –     Тучі   Людмилі     Юхимівні 
(вул. Героїв Сталінграда, 10, кв. 72), 1944 року народження, інваліду 
загального захворювання 1 групи, пенсія складає 867,20 грн., на придбання 
медикаментів для лікування;

200,00   грн.    (двісті     гривень)     –    Чеботаревій  Ніні     Іванівні 
(вул. Каховська, 5), 1937 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
942,70 грн., на придбання медикаментів для лікування;

500,00   грн.     (п’ятсот     гривень)     –     Щербак  Марії   Якимівні 
(вул. Комарова, 3, кв. 65), 1942 року народження, пенсіонерці, пенсія складає 
830,18 грн., на придбання медикаментів для лікування;

500,00   грн.     (п’ятсот     гривень)     –     Яковлєвій  Галині Іванівні 
(вул. Верхня  Биковська, 67/26, кв. 4), 1983 року народження, перебуває по 
догляду за дитиною до 3-х років, державна допомога по догляду за дитиною 
до 3-х років складає 130,00 грн., на придбання медикаментів для лікування.

Загальна сума складає:  7400,00 грн.   ( сім тисяч чотириста гривень).

Директор  адміністративного департаменту –
заступник  міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                    П. Топчій


