
 

 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 квітня 2017 року 

 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови про надання матеріальної 

допомоги відповідно до міської  Програми 

соціального захисту окремих категорій 

населення міста 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: 

 

- № 65 від 06.03.2017 року «Про надання Ічанській Людмилі Олександрівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 66 від 06.03.2017 року «Про надання Лукомській Тетяні Василівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 67 від 06.03.2017 року «Про надання Загоровській Наталії Миколаївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 68 від 07.03.2017 року «Про надання Сапі Валерію Миколайовичу 

матеріальної допомоги на лікування дружини»; 

- № 69 від 07.03.2017 року «Про надання Осташко Людмилі Григорівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 70 від 07.03.2017 року «Про надання Тютюнник Вірі Миколаївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 71 від 07.03.2017 року «Про надання Прокопець Борису Анатолійовичу 

матеріальної допомоги на лікування матері»; 
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- № 72 від 07.03.2017 року «Про надання Кочумі Олександру Миколайовичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 73 від 09.03.2017 року «Про надання Забілі Станіславу Миколайовичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 76 від 09.03.2017 року «Про надання Полтавець Ірині Володимирівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 77 від 10.03.2017 року «Про надання Гоч Наталії Володимирівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 79 від 15.03.2017 року «Про надання Малишенко Любові Миколаївні 

матеріальної допомоги на лікування сина»; 

- № 84 від 03.04.2017 року «Про надання Туник Ніні Григорівні  матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- № 85 від 03.04.2017 року «Про надання Глушко Людмилі Іванівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 86 від 03.04.2017 року «Про надання Зінченко Оксані Володимирівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 87 від 03.04.2017 року «Про надання Мартиновій Валентині Василівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 88 від 03.04.2017 року «Про надання Бондаренко Надії Данилівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 89 від 03.04.2017 року «Про надання Медведєвій Наталії Валеріївні 

матеріальної допомоги на лікування сина»; 

- № 90 від 03.04.2017 року «Про надання Малишенко Любові Миколаївні 

матеріальної допомоги на лікування сина»; 

- № 91 від 03.04.2017 року «Про надання Ткаленко Світлані Олександрівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №  92 від 03.04.2017 року «Про надання Клименко Василю Григоровичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №  93 від 03.04.2017 року «Про надання Скорині Ганні Андріївні матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- №  99 від 04.04.2017 року «Про надання Орловій Ларисі Іванівні матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- № 102 від 18.04.2017 року «Про надання Осипчук Петру Михайловичу 

матеріальної допомоги на поховання дружини Осипчук Галини Федорівни»; 

- № 103 від 18.04.2017 року «Про надання Лаштаєву Сергію Валер’яновичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 104 від 18.04.2017 року «Про надання Гавриленко Наталії Георгіївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 
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- № 105 від 18.04.2017 року «Про надання Бурдун Миколі Івановичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 106 від 18.04.2017 року «Про надання Лисокобильці Василю Миколайовичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 107 від 18.04.2017 року «Про надання Матюшенко Анатолію 

Миколайовичу матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 108 від 18.04.2017 року «Про надання Пацюк Надії Володимирівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 111 від 20.04.2017 року «Про надання матеріальної допомоги ліквідаторам 

аварії на ЧАЕС»; 

- № 113 від 25.04.2017 року «Про надання Комар Борису Івановичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 114 від 25.04.2017 року «Про надання Карнетці Володимиру Федоровичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 115 від 25.04.2017 року «Про надання Доброскок Анатолію Івановичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 116 від 25.04.2017 року «Про надання Калініченко Надії Миколаївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 118 від 25.04.2017 року «Про надання матеріальної допомоги учасникам 

бойових дій та інвалідам другої світової війни 1941-1945 років». 

 

 

 

 

 

              Міський голова                                               В.І.Колісніченко 
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