
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

від   17 квітня     2012 року                                                                             №    270 

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 5 березня 2012 року № 2) 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 (35 осіб), у розмірах, 
запропонованих комісією, згідно з додатком на суму 11800,00 грн. 
(одинадцять тисяч вісімсот гривень). 

2. Відділу   бухгалтерського   обліку     Кіровоградської   міської    ради 
(Господарикова О.П.) виплатити матеріальну допомогу 35 громадянам    
згідно з додатком  на суму  11800,00 грн.  (одинадцять 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  (згідно з розподілом 
функціональних  повноважень). 

 
Міський голова                                                                                     О.Саінсус  
 
Тінькова   24 55  65 



Додаток  
до рішення виконкому                                                                                                                 
Кіровоградської міської ради 

                         від 17 квітня    2012 року 
            №  270 

 
 

СПИСОК 
громадян, яким надається матеріальна допомога у сумі,  

що перевищує 100 грн. (сто гривень) 
 

200,00 грн. (двісті гривень) – Бобошко Ганні Іванівні                          
(вул. Героїв Сталінграда, 14, кв. 212), 1942 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

200,00 грн. (двісті гривень) –  Великій Олександрі Іванівні                              
(вул. Фрунзе, 14-б, кв. 38), 1928 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Голофаєва І.В. від 13.02.12 № 1643- мр/зв); 

200,00  грн. (двісті гривень) – Власовій Ніні Олександрівні                         
(вул. Велика Перспективна, 6/3-б, кв. 28), 1946 року народження, на 
придбання медикаментів для  лікування; 

300,00 грн. (триста гривень) – Водолажській Вірі Семенівні                                 
(просп. Університетський, 17/2, кв. 110), 1931 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської 
міської ради  Прокоф’єва О.Б.   від 08.02.12 № 1629 м/р/зв); 

250,00 грн. (двісті п’ятдесят гривень) – Гачан Ніні Миколаївні                         
(вул. Яновського, 96, кв. 29), 1936 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Габелко Вірі Костянтинівні                            
(вул. Жовтневої революції, 24, кв. 53), на придбання медикаментів для 
лікування (звернення депутата Кіровоградської міської ради  Романюк Г.М.   
від 08.02.12 № 1629 м/р/зв); 

500,00 грн.  (п’ятсот  гривень)  –  Діжковій Людмилі Анатоліївні               
(вул. Херсонська, 78-а), 1982 року народження, на придбання продуктів 
харчування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) –  Дробишевській Софії Тимофіївні                  

(вул. 50 років Жовтня, 8, кв. 31), 1935 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
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150,00 грн. (сто п’ятдесят гривень) – Єременку Петру Миколайовичу                        

(вул. Київська, 35), 1969 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування; 

300,00 грн. (триста гривень) – Козієвій Клавдії Іванівні                          
(вул. Волгоградська, 12), 1938  року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської ради                      
Слівнова В.В. від 02.03.12    № 1690 м/р/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) –  Колесніковій Людмилі Устимівні                       

(вул. Металургів, 9, кв. 40), 1951 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради Тарасенка О.І.  від  28.02.12  №   1670-мр/зв); 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Колодій Аллі  Іллівні               

(просп. Правди, 2, к. 2, кв. 121), 1939 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування  (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради  Ксеніча В.М. від 24.02.12 № 1664-мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) –  Корневій Олександрі Михайлівні                                 

(вул. Поповича, 5-а, кв. 1), 1947 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування;  

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Котлярову Володимиру Олексійовичу                                   

(вул. Володарського, 2, кв. 41), 1929 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) –  Луценко Майї  Андріївні                                  

(вул. 50 років Жовтня, 14, кв. 53), 1932 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Ляшенко Світлані Георгіївні                      

(просп. Правди, 7, к. 5, кв. 24), 1958 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської 
ради  Ксеніча В.М. від 09.02.12 № 1632-мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) –  Малому Віктору Олексійовичу                          

(вул. Лелеківська, 42-а), 1969  року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
400,00 грн. (чотириста гривень) – Мельничук Наталії Вікторівні                            

(просп.  Університетський, 17/2, кв. 704), 1982 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування  (звернення депутата Кіровоградської 
міської ради  Прокоф’єва О.Б. від 29.02.12 № 1675-мр/зв); 
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200,00 грн.   (двісті гривень) –  Мкртумяну Артаку Меліковичу                                

(тупик Озерний, 1 ),  1971 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Островській Раїсі Михайлівні                                 

(вул. Кірова, 21,  кв.  33),  1936 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Пашкевичу Анатолію Геннадійовичу      

(пров. Ананіївський, 45), 1957 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Сліпенко Валентині Микитівні                           

(вул. Дніпровська, 28), 1937 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
300,00 грн.   (триста гривень)  –  Среднєвій Поліні Яківні                              

(вул. Леніна, 71, кв. 10), 1942 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень)  –  Таран Людмилі Георгіївні                   

(пров. Училищний, 6, кв. 14), 1946 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування.  

 
200,00 грн. (двісті  гривень) – Тімофеєвій Таїсі Юхимівні                                

(вул. Металургів, 32, кв. 123), 1952 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
400,00 грн. (чотириста гривень)  –  Олійник Марії Петрівні                   

(вул. Пацаєва, 6, к. 3, кв. 7), 1924 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Орищук Валентині Валеріївні                                

(вул. Космонавта Попова, 26, к. 1, кв. 163), 1961 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування; 

  
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Устенко Лідії Андріївні                                

(вул. Академіка Корольова, 32/4, кв. 59), 1943 року народження, на 
придбання медикаментів для лікування; 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Ушаковій Ксенії Микитівні                  

(пров. Семенівський, 22),  1926 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 
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500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Федорову Євгену Борисовичу                        
(вул.  Васнецова, 8, кв. 16), 1960 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 

 
300,00 грн. (триста гривень) – Федотовій Тетяні Григорівні                          

(вул. Бєляєва, 10, кв. 6), 1954 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (звернення депутата Кіровоградської міської ради 
Шаповалової В.Ф.   від 09.02.12  № 1630-мр/зв); 

 
200,00 грн. (двісті гривень) – Черних Юлії Анатоліївні                                  

(пров. Степовий, 72), 1984 року народження, на поховання батька; 
 
400,00 грн. (чотириста гривень)  – Шамановському Віктору Івановичу 

(вул. Цілинна, 63), 1966 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування (звернення депутата Кіровоградської міської ради Дриги В.В.             
від 10.02.12  № 1636-мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Шаповал Ользі Валеріївні                               

(вул. Чернишевського, 81), 1984 року народження, на придбання продуктів 
харчування (звернення депутата Кіровоградської міської ради Калкіної Л.І.             
від 10.02.12  № 1641-мр/зв); 

 
500,00 грн. (п’ятсот гривень) – Ясірову Борису Іллічу (вул. Каховська, 

буд. 20-б), 1925 року народження, на придбання медикаментів для лікування. 
 
 
 

Загальна сума складає 11800 ,00 грн. ( одинадцять тисяч вісімсот гривень). 
 

Начальник відділу соціальної 
підтримки населення                                                                                Ю.Вовк 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 5 березня 2012 року № 2) 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 (35 осіб), у розмірах, 
запропонованих комісією, згідно з додатком на суму 11800,00 грн. 
(одинадцять тисяч вісімсот гривень). 

2. Відділу   бухгалтерського   обліку     Кіровоградської   міської    ради 
(Господарикова О.П.) виплатити матеріальну допомогу 35 громадянам    
згідно з додатком  на суму  11800,00 грн.  (одинадцять 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  (згідно з розподілом 
функціональних  повноважень). 

 

Міський голова                                                                                     О.Саінсус  
 
 
Тінькова   24 55  65 



 

 

 


