
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

27 сесія VI скликання 

(друге засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 лютого 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, та членів їх сімей на 

2015 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 допомоги, згідно міської Програми підтримки 

військовослужбовців, які проходять службу, та членів їх сімей в зоні 

АТО за 2015 рік: 

- № 3 від 27.01.2015 року «Про звільнення членів сім’ї Солодовник 

Віталія Вікторовича від сплати квартирної плати»; 

- № 4 від 27.01.2015 року «Про надання Постернак Сергію Юрійовичу 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 6 від 27.01.2015 року «Про надання Добрелі Петру Григоровичу 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 7 від 27.01.2015 року «Про звільнення членів сім’ї Попович Олени 

Миколаївни  від сплати квартирної плати»; 

- № 8 від 27.01.2015 року «Про звільнення членів сім’ї Зінченко Віктора 

Миколайовича  від сплати квартирної плати»; 

- № 9 від 27.01.2015 року «Про надання Лисенко Наталії Василівні 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 10 від 27.01.2015 року «Про звільнення членів сім’ї Лисенко Наталії 

Василівни  від сплати квартирної плати»; 
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- № 11 від 27.01.2015 року «Про звільнення членів сім’ї Жовтоног Ніни 

Кіндратівна  від сплати квартирної плати»; 

- № 12 від 27.01.2015 року «Про надання Писанці Олегу Дмитровичу 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 13 від 29.01.2015 року «Про надання Василенко Євгенію 

Андрійовичу матеріальної допомоги для вирішення соціально-

побутових питань»; 

- № 14 від 29.01.2015 року «Про безкоштовне утримання Солодовнік Іллі 

Віталійовича в дошкільному навчальному закладі «Веселка»; 

- № 15 від 29.01.2015 року «Про безкоштовне утримання Данильченко 

Альони Олегівни в дошкільному навчальному закладі «Веселка»; 

- № 16 від 29.01.2015 року «Про безкоштовне утримання  Попович 

Вікторії Анатоліївни в дошкільному навчальному закладі «Веселка»; 

- № 17 від 29.01.2015 року «Про безкоштовне утримання  Пилипенко 

Вероніки Олександрівни в дошкільному навчальному закладі 

«Веселка»; 

- № 20 від 04.02.2015 року «Про звільнення членів сім’ї Борсук Галини 

Павлівни від сплати квартирної плати»; 

- № 22 від 05.02.2015 року «Про надання Жовтоног Сергію 

Миколайовичу матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 26 від 13.02.2015 року «Про надання Куцевол Аллі Анатоліївні 

матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»; 

- № 28 від 17.02.2015 року «Про надання Зінченку Віктору 

Миколайовичу матеріальної допомоги для вирішення соціально-

побутових питань»; 

- № 29 від 17.02.2015 року «Про надання матеріальної допомоги 

Скакуновій Тетяні Миколаївні матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань»; 

- № 30 від 17.02.2015 року «Про звільнення членів сім’ї Скакунової 

Тетяни Миколаївни від сплати квартирної плати».  

 

 

 

 

 

              Міський голова                                                   Ф.Г.Мілевський 


