
 

 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 грудня 2017 року № 27 

 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови про надання матеріальної 

допомоги відповідно до міської  Програми 

соціального захисту окремих категорій 

населення міста на 2017 рік та до міської  

Програми підтримки військовослужбовців, 

учасників  АТО та членів їх сімей на 2017 

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 2017 рік: 

 

- № 329 від 08.11.2017 року «Про надання матеріальної допомоги ветеранам 

праці районного територіального центру соціального обслуговування м. 

Гребінки»; 

- № 331 від 10.11.2017 року «Про надання Некриловій Олені Анатоліївні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 332 від 10.11.2017 року «Про надання Супоні Єфросинії Кирилівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 333 від 10.11.2017 року «Про надання Білетченко Любові Михайлівні  

матеріальної допомоги на лікування доньки Дубової Діани Борисівни»; 

- № 334 від 10.11.2017 року «Про надання Саволенко Людмилі Миколаївні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 335 від 10.11.2017 року «Про надання Затулі Ганні Олександрівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 



 

 

 

 

- № 336 від 10. 11.2017 року «Про надання Пелих Надії Іванівні матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- № 337 від 10.11.2017 року «Про надання Холоші Олексію Андрійовичу  

матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 338 від 10.11.2017 «Про надання Шкоденко Валентині Володимирівні  

матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 346 від 30.11.2017 року «Про надання Реві Йосипу Дмитровичу  

матеріальної допомоги , як учаснику бойових дій, інваліду І групи»; 

- № 347 від 04.12.2017 року «Про надання матеріальної допомоги інвалідам І 

групи до Дня Інваліда»; 

- № 348 від 04.12.2017 року «Про надання Третяк Юлії Михайлівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 349 від 04.12.2017 року «Про надання Третяк Юрію Володимировичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 350 від 04.12.2017 року «Про надання Шульзі Ганні Миколаївні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 351 від 04.12.2017 року «Про надання Матяш Любові Петрівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 352 від 04.12.2017 року «Про надання Жолобецькій Лідії Михайлівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 353 від 04.12.2017 року «Про надання Романенко Зінаїді Олексіївні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 354 від 04.12.2017 року «Про надання Шелих Лідії Данилівні  матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- № 355 від 04.12.2017 року «Про надання Пилипенко Лідії Яківні  матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- № 356 від 04.12.2017 року «Про надання Басенко Наталії Миколаївні   

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 357 від 04.12.2017 року «Про надання Затулі Віталію Олексійовичу  

матеріальної допомоги на лікування дружини Затули Ірини Миколаївни»; 

- № 358 від 04.12.2017 року «Про надання Козорог Людмилі Станіславівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 359 від 04.12.2017 року «Про надання Куліковій Олені Олександрівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 360 від 04.12.2017 року «Про надання Ясько Наталії Василівні                                              

матеріальної допомоги на лікування сина Ясько Олексія Анатолійовича»; 

- № 361 від 04.12.2017 року «Про надання Сухосиру Олексію Авксентійовичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 



 

 

- № 362 від 04.12.2017 року «Про надання Вовкодаву Леоніду Олександровичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 363 від 04.12.2017 року «Про надання Шовкопляс Валентині Василівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 364 від 04.12.2017 року «Про надання Поряденній Ользі Іллівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 365 від 04.12.2017 року «Про надання Дудко Тетяні Сергіївні  матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- № 366 від 04.12.2017 року «Про надання Бородьку Петру Григоровичу  

матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 369 від 11.12.2017 року «Про надання матеріальної допомоги інвалідам І 

групи до Дня Інваліда»; 

- № 377 від 15.12.2017 року «Про надання Охріменко Жанні Борисівні  

матеріальної допомоги на поховання померлого брата Костюк Сергія 

Борисовича»; 

- № 380 від 20.12.2017 року «Про надання Квітці Тетяні Петрівні  матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- № 381 від 20.12.2017 року «Про надання Шамріній Вікторії Олександрівні   

матеріальної допомоги на лікування дитини Шамріної Яни Сергіївни»; 

- № 382 від 20.12.2017 року «Про надання Шеховичу Василю Михайловичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 383 від 20.12.2017 року «Про надання Шамріній Вікторії Олександрівні  

матеріальної допомоги на лікування дитини Шамріної Анни Сергіївни»; 

- № 384 від 20.12.2017 року «Про надання Шамріній Вікторії Олександрівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 385 від 20.12.2017 року «Про надання Басенко Ірині Петрівні  матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- № 386 від 20.12.2017 року «Про надання Божуковій Олені Анатоліївні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 387 від 20.12.2017 року «Про надання Логвиненку Петру Івановичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 388 від 20.12.2017 року «Про надання Дремлюженко Тамарі Михайлівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 389 від 20.12.2017 року «Про надання Пацюк Надії Володимирівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 390 від 20.12.2017 року «Про надання Захарченко Людмилі Петрівні  

матеріальної допомоги на лікування». 

 



 

 

2. Затвердити розпорядження міського голови прийнятих в міжсесійний 

період, про надання допомоги, згідно міської Програми підтримки 

військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей за 2017 рік: 

 

- № 373  від 14.12.2017 року «Про надання Лисак Ірині Вікторівні матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань, як матері учасника 

АТО Іванченка Романа Дмитровича»;  

- № 374  від 14.12.2017 року «Про надання Лазаревському Ігрю 

Володимировичу матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань». 

 

 

Міський голова                                                     В.І.Колісніченко 

 

 


