
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

28 СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

15 квітня 2015 року                                                                                 

 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови про надання матеріальної 

допомоги (міська Програма підтримки 

військовослужбовців, які проходять 

службу в зоні АТО та членів їх сімей) 

 

 

 

 

 
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
                                   міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити розпорядження міського голови прийнятих в міжсесійний 

період, про надання допомоги, згідно міської Програми підтримки 

військовослужбовців, які проходять службу в зоні АТО та членів їх сімей 

за 2015 рік: 

- № 21 від 04.02.2015 року «Про безкоштовне утримання Данильченко 

Альону Олегівну в дошкільному навчальному закладі «Веселка»»; 

-  № 34 від 24.02.2015 року «Про безкоштовне утримання Сидоренко Іллю 

Руслановича в дошкільному навчальному закладі «Веселка»»; 

-  № 35 від 24.02.2015 року «Про безкоштовне утримання  Попович 

Вікторію Анатоліївну в дошкільному навчальному закладі «Веселка»»; 

-  № 36 від 24.02.2015 року «Про безкоштовне утримання Солодовник Іллю 

Віталійовича в дошкільному навчальному закладі «Веселка»»; 

-  № 37 від 24.02.2015 року «Про безкоштовне утримання  Пилипенко 

Вероніку Олександрівну в дошкільному навчальному закладі «Веселка»»; 

- № 38 від 24.02.2015 року «Про надання Пилипенко Наталії Олексіївні 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 39 від 24.02.2015 року «Про надання Солодовник Тетяні Вікторівні 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 40 від 24.02.2015 року «Про звільнення членів сім’ї Пилипенко Наталії 

Олексіївни від сплати квартирної плати»; 



- № 43 від 02.03.2015 року «Про надання Ремезовій Катерині Сергіївні 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 47 від 17.02.2015 року «Про надання Линовицькій Світлані Миколаївні 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 50 від 20.03.2015 року «Про надання Гусак Євгенію Олександровичу 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 53 від 24.03.2015 року «Про надання Руденко Олександру Григоровичу 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 68 від 14.04.2015 року «Про надання Кащенко Олегу Олексійовичу 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» 

 

 

 

              Міський голова                                                   Ф.Г.Мілевський 

 


