
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4 СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 березня 2016 року                                                                                 

 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови про надання матеріальної 

допомоги відповідно до міської  Програми 

соціального захисту окремих категорій 

населення міста на 2016 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 2016 рік: 

 

- № 45 від 23.02.2016 року «Про надання Лісній Євдокії Федорівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 46 від 23.02.2016 року «Про надання Іщенко Раїсі Степанівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 47 від 23.02.2016 року «Про надання Смірновій Аллі Володимирівні 

матеріальної допомоги на лікування племінника»; 

- № 49 від 24.02.2016 року «Про надання Сердюк Лідії Іванівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 50 від 24.02.2016 року «Про надання Тихончук Марії Прохорівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 52 від 24.02.2016 року «Про надання Стешенко Вірі Лаврентіївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 56 від 01.03.2016 року «Про надання Хірній Марії Григорівні 

матеріальної допомоги на поховання брата»; 



- № 57 від 01.03.2016 року «Про надання Карнетці Володимиру 

Федоровичу матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 58 від 01.03.2016 року «Про надання Тупіциній Лідії Петрівні 

матеріальної допомоги на лікування чоловіка»; 

- № 59 від 04.03.2016 року «Про надання Добрелі Петру Устиновичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 60 від 04.03.2016 року «Про надання Мартинюк Вірі Павлівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 61 від 04.03.2016 року «Про надання Несен Світлані Миколаївні 

матеріальної допомоги на лікування сина»; 

- № 64 від 10.03.2016 року «Про надання Ніколаєнко Світлані Олексіївні 

матеріальної допомоги на лікування матері»; 

- № 66 від 14.03.2016 року «Про надання Товкач Любові Олександрівні 

матеріальної допомоги на лікування сина»; 

- № 70 від 21.03.2016 року «Про надання Шпідьку Михайлу Івановичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 71 від 21.03.2016 року «Про надання Бичовій Євдокії Іванівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 73 від 21.03.2016 року «Про надання Івко Тамарі Сергіївні 

матеріальної допомоги на лікування дитини-інваліда»; 

- № 74 від 24.03.2016 року «Про надання Головко Любові Семенівні 

матеріальної допомоги на лікування». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Міський голова                                                   В.І.Колісніченко 


