
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

10 СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23 грудня  2016 року 

 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови про надання матеріальної 

допомоги відповідно до міської  Програми 

соціального захисту окремих категорій 

населення міста на 2016 рік 

 

 

 

 

 
 
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 матеріальної допомоги, згідно 

міської Програми соціального захисту окремих  категорій населення 

міста за 2016 рік: 

 

- № 265 від 30.11.2016 року «Про надання Беляєвій Валентині 

Анатоліївні  матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 266 від 30.11.2016 року «Про надання Маслову Олександру 

Анатолійовичу матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 267 від 30.11.2016 року «Про надання Козоріг Людмилі 

Станіславівні матеріальної допомоги лікування»; 

- № 270 від 02.12.2016 року «Про надання Кальченко Надії Олексіївні 

матеріальної допомоги на лікування чоловіка Кальченко Олексія 

Олексійовича»; 

- № 271 від 06.12.2016 року «Про надання Максименко Надії 

Володимирівні матеріальної допомоги на лікування сина Єлісєєва 

Олега Володимировича»; 

- № 272 від 06.12.2016 року «Про надання Глушко Людмилі Іванівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 



- № 275 від 09.12.2016 року «Про надання Федоряці Інні Леонідівні 

матеріальної допомоги на лікування сина Мудраченко Артема 

Олександровича»; 

- № 276 від 09.12.2016 року «Про надання Логвиненко Володимиру 

Івановичу матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 280 від 12.12.2016 року «Про надання Шило Любов Петрівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 284 від 16.12.2016 року «Про надання Бондар Ларисі Кімівні 

матеріальної допомоги на лікування чоловіка Бондар Володимира 

Івановича»; 

- № 285 від 16.12.2016 року «Про надання Ічанській Людмилі 

Олександрівні матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 286 від 16.12.2016 року «Про надання Даценко Віталію 

Миколайовичу матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 287 від 16.12.2016 року «Про надання Довбиш Валентині Антонівні 

матеріальної допомоги лікування»; 

- № 288 від 16.12.2016 року «Про надання Ушаковій Олесі 

Володимирівні матеріальної допомоги на лікування матері Ушакової 

Галини Єкимівни»; 

- № 291 від 20.12.2016 року «Про надання Протас Ірині Олександрівні 

матеріальної допомоги на лікування сина Товстоп’ят Кирила 

Леонідовича»; 

- № 292 від 21.12.2016 року «Про надання Сергієнко Аллі Петрівні 

матеріальної допомоги на лікування чоловіка Сергієнко Сергія 

Івановича». 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Міський голова                                               В.І.Колісніченко 


