
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

3 СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 лютого 2016 року                                                                                 

 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови про надання матеріальної 

допомоги відповідно до міської  Програми 

підтримки військовослужбовців, які 

проходять службу в зоні АТО та членів їх 

сімей 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 допомоги, згідно міської Програми підтримки 

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

2016 рік: 

- № 15 від 25.01.2016 року «Про звільнення членів сім’ї   Сахарчука Олександра 

Сергійовича  від сплати квартирної плати»; 

- № 16 від 25.01.2015 року «Про безкоштовне утримання Сахарчук Злати 

Олександрівни  в дошкільному навчальному закладі «Веселка»; 

- № 17 від 25.01.2016 року «Про надання Сахарчук Марії Петрівні   

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 19 від 26.01.2015 року «Про безкоштовне утримання Пилипенко Максима 

Руслановича  в дошкільному навчальному закладі «Веселка»; 

- № 20 від 26.01.2016 року «Про надання Пилипенко Руслану Миколайовичу  

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 22 від 01.02.2016 року «Про звільнення членів сім’ї  Ляшенко Станіслава 

Миколайовича від сплати квартирної плати»; 

- № 23 від 01.02.2016 року «Про надання Ляшенко Людмилі Миколаївні  

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 



- № 25 від 03.02.2016 року «Про надання Бондаренко Світлані Тадеївні 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 26 від 03.02.2016 року «Про надання Козак Наталії Олексіївні матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- №  27 від 03.02.2016 року «Про звільнення членів сім’ї  Козака Петра 

Миколайовича від сплати квартирної плати»; 

- № 38 від 12.02.2016 року «Про надання Устіновій Наталії Олексіївні 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 39 від 12.02.2016 року «Про надання Козін Ніні Миколаївні матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань». 

 

 

 

 

 

 

 

              Міський голова                                                   В.І.Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


