
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

27 сесія VI скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 січня 2015 року                                                                                 

 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови прийнятих в міжсесійний 

період, про надання допомоги, згідно 

міської Програми підтримки 

військовослужбовців, які проходять 

службу в зоні АТО за 2014 рік 

 

 

 

 

 Відповідно до статті 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 за 2014 рік: 

- № 95 від 31.10.2014 року «Про звільнення членів сім’ї Кузуба 

Володимира Анатолійовича від сплати квартирної плати»; 

- № 95 від 31.10.2014 року «Про звільнення членів сім’ї Кузьменка 

Миколи Віталійовича від сплати квартирної плати»; 

- № 98 від 03.11.2014 року «Про надання Таіровій Ганні Михайлівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 101 від 10.11.2014 року «Про звільнення членів сім’ї Таірова 

Олександра Хамзійовича від сплати квартирної плати»; 

- № 108 від 18.11.2014 року «Про надання Лукаш Тетяні Федорівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 111 від 25.11.2014 року «Про звільнення членів сім’ї Данильченко 

Олега Олексійовича від сплати квартирної плати»; 

- № 112 від 25.11.2014 року «Про надання Трубаєву Олексію 

Вікторовичу матеріальної допомоги для вирішення соціально-

побутових питань»; 

- № 115 від 28.11.2014 року «Про звільнення членів сім’ї Солодовніка 

Віталія Вікторовича від сплати квартирної плати»; 



- № 120 від 04.12.2014 року «Про надання Борсук Галині Петрівні 

матеріальної допомоги на лікування дитини»; 

- № 121 від 04.12.2014 року «Про надання Багмут Світлані 

Володимирівні матеріальної допомоги для вирішення соціально-

побутових питань»; 

- № 122 від 04.12.2014 року «Про надання Полтавцю Євгенію 

Олександровичу матеріальної допомоги для вирішення соціально-

побутових питань»; 

- № 124 від 04.12.2014 року «Про надання Попович Олені Миколаївні 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 125 від 04.12.2014 року «Про звільнення членів сім’ї Попович 

Анатолія Петровича від сплати квартирної плати»; 

- № 126 від 04.12.2014 року «Про надання Кащенко Олегу Олексійовичу 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 127 від 04.12.2014 року «Про надання Гончаренку Олександру 

Івановичу матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань»; 

- № 129 від 08.12.2014 року «Про надання Кузіну Василю Федоровичу 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 131 від 10.12.2014 року «Про звільнення членів сім’ї Жовтоніг 

Сергія Миколайовича від сплати квартирної плати»; 

- № 132 від 10.12.2014 року «Про надання матеріальної допомоги 

Таіровій Тетяні Олександрівні для вирішення соціально-побутових 

питань»; 

- № 133 від 10.12.2014 року «Про надання матеріальної допомоги 

Жовтоніг Ніні Кіндратіївні для вирішення соціально-побутових 

питань»; 

- № 134 від 10.12.2014 року «Про надання матеріальної допомоги Снігир 

Ользі Михайлівні для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 135 від 10.12.2014 року «Про надання матеріальної допомоги Кузуб 

Анатолію Івановичу для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 139 від 17.12.2014 року «Про надання матеріальної допомоги 

Бурлаці Ірині Вікторівні для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 140 від 16.12.2014 року «Про надання матеріальної допомоги 

Андрієвському Дмитру Володимировичу для вирішення соціально-

побутових питань»; 

- № 141 від 18.12.2014 року «Про надання матеріальної допомоги 

Кузьменко Владиславу Миколайовичу для вирішення соціально-

побутових питань»; 



- № 142 від 18.12.2014 року «Про надання матеріальної допомоги 

Кабаченко Валентині Миколаївні для вирішення соціально-побутових 

питань»; 

- № 143 від 18.12.2014 року «Про надання матеріальної допомоги 

Солодовнік Тетяні Вікторівні для вирішення соціально-побутових 

питань»; 

- № 144 від 18.12.2014 року «Про надання матеріальної допомоги 

Зінченко Віктору Миколайовичу для вирішення соціально-побутових 

питань»; 

- № 145 від 18.12.2014 року «Про звільнення членів сім’ї Зінченко 

Віктора Миколайовича від сплати квартирної плати»; 

- № 146 від 18.12.2014 року «Про надання матеріальної допомоги 

Пилипенко Наталії Олексіївні для вирішення соціально-побутових 

питань»; 

- № 147 від 22.12.2014 року «Про надання матеріальної допомоги Норці 

Олегу Миколайовичу для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 148 від 22.12.2014 року «Про безкоштовне утримання  Попович 

Вікторії Анатоліївни в дошкільному навчальному закладі «Веселка»»; 

- № 149 від 22.12.2014 року «Про безкоштовне утримання Пилипенко 

Вероніки Олександрівни в дошкільному навчальному закладі 

«Веселка»»; 

- № 150 від 22.12.2014 року «Про безкоштовне утримання Солодовнік 

Іллі Віталійовича в дошкільному навчальному закладі «Веселка»»; 

 

 

 

 

 

              Міський голова                                                   Ф.Г.Мілевський 

 


