
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

від 22 липня   2014 року                                                                                        № 320 

 

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 червня 2014 року № 5)  виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Дати матеріальну допомогу 17 особам, що є важкохворими і 
потребують значних коштів для лікування, у розмірах, запропонованих 
комісією, згідно з додатком на суму 6950,00  грн. (шість тисяч  дев'ятсот  
п'ятдесят гривень). 

2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
(Господарикова О. П.) виплатити матеріальну допомогу 17 громадянам  на 
суму 6950,00 грн. (шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят 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 
 
 
 
Ахметова   24 55  65 



Додаток   
до рішення виконкому                                                                                                                 
Кіровоградської міської ради 
22 липня       2014     
№  320 

 
СПИСОК 

громадян, яким надається матеріальна допомога  
 

 300,00 грн. (триста гривень) – Белобровій Людмилі Миколаївні                    
(площа Дружби народів, 1, кв. 46), 1960 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
 

 500,00 грн. (п'ятсот гривень) – Біндіч Надії Євгенівні                                   
(вул. Енгельса, 45, кв. 4), 1992 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування;  

 
 300,00 грн. (триста гривень) – Бокатенко Тетяні Михайлівні                                      
(вул. Пацаєва, 1/3, кв. 81), 1952 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 
 
 500,00 грн. (п'ятсот гривень) – Вахно Олені Василівні                                   
(вул. Комарова, 9, кв. 59), 1977 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 250,00 грн. (двісті п'ятдесят гривень) – Гросул Олександрі Григорівні,               
(вул. Кавказька Площа, 15, кв. 3), 1984 року народження, на придбання   
медикаментів  для лікування;  

 
 300,00 грн. (триста гривень) – Дубасу Василю Васильовичу                    
(вул. Луганська, 22-а), 1940 року народження, на придбання медикаментів  
для лікування;  
 
 500,00 грн. (п'ятсот гривень) – Жуковій Ользі Володимирівні                                   
(вул. Кропивницького, 72), 1976 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
 

 300,00 грн. (триста гривень) – Зінов'євій Варварі Олексіївні                                  
(вул. Фрунзе, 14-б, кв. 19), 1936 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
 

 500,00 грн. (п'ятсот гривень) – Ковальському Сергію Миколайовичу                                   
(вул. Генерала Родимцева, 85, кв. 47), 1986 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 



2 
  500,00 грн. (п'ятсот гривень) – Переверзєвій Олені Володимирівні                                  
(вул. Світлогорська, 23), 1972 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування (депутатське звернення депутата Кіровоградської міської ради 
Залещик Л. В. від 22 травня 2014 року № 3617-мр/зв); 
 

 500,00 грн. (п'ятсот гривень) – Рабуховській Маргариті Максимівні                                 
(вул. Ватутіна, 28), 1930  року народження, на придбання медикаментів для 
лікування; 
  
 500,00 грн. (п'ятсот гривень) – Романенко Ользі Василівні                                     
(просп. Перемоги, 2, кв. 62), 1948 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
 
 500,00 грн. (п'ятсот гривень) – Тарасенко Ларисі Дмитрівні                                   
(вул. Васнецова, 3, кв. 51), 1958 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
 
 400,00 грн. (чотириста гривень) – Трошиній Олені Павлівні             
(вул. Московська, 84), 1936 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 

 
 500,00 грн. (п'ятсот гривень) – Фісану Петру Кіндратовичу                                     
(вул. Дагестанська, 33), 1938 року народження, на придбання медикаментів 
для лікування; 
 
 300,00 грн. (триста гривень) – Шевцовій Марії Борисівні                                 
(вул. Кропивницького, 54), 1948 року народження, на придбання 
медикаментів для лікування; 
 
 300,00 грн. (триста гривень) – Яковенко Марії Іванівні                                 
(вул. Ентузіастів, 12), 1941 року народження, на придбання медикаментів для 
лікування; 
 
 Загальна сума складає 6950,00 грн. (шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят 
гривень ). 
 
 
Начальник  відділу  
соціальної підтримки населення                                                         Ю. Вовк     
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