
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5 СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

02 березня 2018 року                                                                                       №160 

 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови про надання матеріальної 

допомоги відповідно до міської  Програми 

соціального захисту окремих категорій 

населення міста на 2018 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 2018 рік: 

 

- № 15  від 07.02.2018 року «Про надання Цюку Віталію Володимировичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 16 від 07.02.2018 року «Про надання Харлан Любові Ульянівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 17 від 07.02.2018 року «Про надання Линник Юрію Івановичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 18 від 07.02.2018 року «Про надання Ушаковій Наталії Миколаївні 

матеріальної допомоги на лікування чоловіка Ушакова Володимира 

Васильовича»; 

- № 19 від 07.02.2018 року «Про надання Затулі Ірині Миколаївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

-  № 20 від 07.02.2018 року «Про надання Денисенко Тетяні Миколаївні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 21 від 07.02.2018 року «Про надання Лисокобильці Тамарі Миколаївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 22 від 07.02.2018 року «Про надання Косовій Тетяні Михайлівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 



- № 23 від 07.02.2018 року «Про надання Десятнику Валерію 

Володимировичу  допомоги на поховання померлого Фальківського 

Федора Михайловича»; 

- № 24 від 07.02.2018 року «Про надання Сердюку Сергію Володимировичу  

допомоги на поховання померлого брата Логвиненка Петра Івановича»; 

- № 30 від 13.02.2018 року «Про надання Жук Світлані Григорівні 

матеріальної допомоги на лікування дитини Жук Ірини Олександрівни»; 

- № 31 від 13.02.2018 року «Про надання Гетьман Лідії Василівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 32 від 13.02.2018 року «Про надання Пиріг Людмилі Олегівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 33 від 13.02.2018 року «Про надання Жовтоног Людмилі Петрівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 34 від 13.02.2018 року «Про надання Губенку Івану Івановичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 35 від 13.02.2018 року «Про надання Килимнюк Ірині Вікторівні 

матеріальної допомоги на лікування матері Колесник Лідії Степанівни»; 

- № 36 від 13.02.2018 року «Про надання Портянко Миколі Івановичу 

матеріальної допомоги на лікування дочки  Портянко Марини 

Миколаївни»; 

- № 37 від 13.02.2018 року «Про надання Носар Людмилі Павлівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 38 від 13.02.2018 року «Про надання Мінаковій Тетяні Григорівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 39 від 13.02.2018 року «Про надання Тютюнник Вірі Миколаївні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 40 від 13.02.2018 року «Про надання Смику Валерію Григоровичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 42 від 19.02.2018 року «Про надання Могилі Ростиславу Сергійовичу  

допомоги на поховання померлого батька Могили Сергія Миколайовича »; 

- № 44 від 22.02.2018 року «Про надання Пипенку Олександру 

Володимировичу  матеріальної допомоги на лікування дружини Назаренко 

Світлани Сергіївни та новонародженої дитини»; 

- № 45 від 23.02.2018 року «Про надання Тютюннику Григорію Івановичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 46 від 23.02.2018 року «Про надання Лукомській Тетяні Василівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 47 від 23.02.2018 року «Про надання Георгієвій Ларисі Сергіївні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 48 від 23.02.2018 року «Про надання Клименко Любові Федорівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 



- № 49 від 23.02.2018 року «Про надання Кагамлик Тамарі Валентинівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 50 від 23.02.2018 року «Про надання Решевській Галині Василівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 51 від 23.02.2018 року «Про надання Цюку Петру Миколайовичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 52 від 23.02.2018 року «Про надання Хілько Надії Яківні  матеріальної 

допомоги на лікування чоловіка Хілька Миколи Володимировича»; 

- № 53 від 23.02.2018 року «Про надання Толбатовій Катерині Федорівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 54 від 23.02.2018 року «Про надання Лукаш Тетяні Федорівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 55 від 23.02.2018 року «Про надання Руденко Катерині Миколаївні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 56 від 23.02.2018 року «Про надання Чернишу Віктору Михайловичу  

матеріальної допомоги на лікування». 

 

 

 

 

 

Міський голова         В.І.Колісніченко 


