
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

6 СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

24 квітня 2018 року          №222 

 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови про надання матеріальної 

допомоги відповідно до міської Програми 

соціального захисту окремих категорій 

населення міста на 2018 рік 

 

 

 

 

 
 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Гребінківська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

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: 

 

- №67 від 15.03.2018 року «Про надання Дзюбак Ларисі Олександрівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №68 від 15.03.2018 року «Про надання Чернявському Олександру Петровичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №69 від 15.03..2018 року «Про надання Затулі Віталію Олексійовичу 

матеріальної допомоги на лікування дружини»; 

- №70 від 15.03.2018 року «Про надання Мартинюк Вірі Петрівні матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- №71 від 15.03.2018 року «Про надання Волосатову Володимиру 

Олексійовичу матеріальної допомоги на лікування»; 

-  №72 від 15.03.2018 року «Про надання Середі Миколі Васильовичу 

матеріальної допомоги на лікування дружини»; 

- №73 від 15.03.2018 року «Про надання Іванченко Валентині Іванівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 



- №74 від 15.03.2018 року «Про надання Орос Тетяні Василівні матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- №75 від 15.03.2018 року «Про надання Якименко Анастасії Олегівні 

допомоги на лікування»; 

- №76 від 15.03.2018 року «Про надання Скрипці Марині Олександрівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №77 від 15.03.2018 року «Про надання Пасічній Валентині Миколаївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №78 від 15.03.2018 року «Про надання Тимченко Галині Олексіївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №79 від 15.03.2018 року «Про надання Потапенку Григорію Степановичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №80 від 15.03.2018 року «Про надання Сердюк Ганні Сергіївні матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- №81 від 15.03.2018 року «Про надання Мацалі Миколі Дем’яновичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №90 від 10.04.2018 року «Про надання Афанасьєву Юрію Вікторовичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №91 від 10.04.2018 року «Про надання Парчевській Аллі Петрівні 

матеріальної допомоги на лікування матері»; 

- №92 від 10.04.2018 року «Про надання Копищик Лідії Григорівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №93 від 10.04.2018 року «Про надання Косовій Тетяні Михайлівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №94 від 10.04.2018 року «Про надання Тарасюк Олені Юріївні матеріальної 

допомоги на лікування батька»; 

- №95 від 10.04.2018 року «Про надання Попович Вірі Павлівні матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- №96 від 10.04.2018 року «Про надання Стешенко Вірі Лаврентіївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №97 від 10.04.2018 року «Про надання Калініченку Івану Михайловичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №98 від 10.04.2018 року «Про надання Соколенко Ганні Олексіївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №99 від 10.04.2018 року «Про надання Єрмакову Олексію Олексійовичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №100 від 10.04.2018 року «Про надання Ладико Олександру Вікторовичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №101 від 10.04.2018 року «Про надання Зінченко Оксані Володимирівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №102 від 10.04.2018 року «Про надання Гвоздик Ірині Борисівні 

матеріальної допомоги на лікування матері»; 



- №103 від 10.04.2018 року «Про надання Єрмаковій Ніні Григорівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №105 від 18.04.2018 року «Про надання Михайленку Валерію 

Миколайовичу допомоги на поховання померлого Попова Олександра 

Миколайовича»; 

- №106 від 18.04.2018 року «Про надання Коханевичу Олександру Петровичу 

допомоги на поховання померлої дружини Коханевич Світлани 

Миколаївни»; 

- №107 від 20.04.2018 року «Про надання матеріальної допомоги ліквідаторам 

аварії на ЧАЕС». 

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.). 

 

 

 

 

Секретар міської ради         Л.В.Цапенко 


