
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

7 СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

06 вересня  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: 

 

- № 163 від 12.07.2016 року «Про надання Клименку Василю 

Григоровичу  матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 170 від 19.07.2016 року «Про надання Кареті Олегу Миколайовичу 

матеріальної допомоги на лікування батька Карети Миколи 

Петровича»; 

- № 172 від 21.07.2016 року «Про надання Куницькій Лілії Рафіківні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 173 від 21.07.2016 року «Про надання Ярош Катерині Олексіївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 



- № 174 від 22.07.2016 року «Про надання Денисенко Тетяні Миколаївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 174 від 22.07.2016 року «Про надання Лакуші Світлані Андріївні 

матеріальної допомоги на поховання померлого чоловіка Лакуші 

Володимира Миколайовича»; 

- №  175 від 22.07.2016 року «Про надання Міщенко Сергію 

Миколайовичу матеріальної допомоги на лікування»; 

- №  176 від 22.07.2016 року «Про надання Зінченко Тетяні Федотівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 185 від 16.08.2016 року «Про надання Маслак Володимиру 

Борисовичу матеріальної допомоги на лікування»; 

- №  186 від 16.08.2016 року «Про надання Могилі Ростиславу 

Сергійовичу матеріальної допомоги на лікування дитини Могили Анни 

Ростиславівни»; 

- №  188 від 16.08.2016 року «Про надання Кохно Ларисі Степанівні 

матеріальної допомоги на лікування чоловіка Кохно Дмитра 

Анатолійовича». 

- №  189 від 19.08.2016 року «Про надання Кальченко Надії Олексіївні 

матеріальної допомоги на лікування чоловіка Кальченка Олексія 

Олексійовича»; 

- № 196 від 29.08.2016 року «Про надання Матяш Любов Петрівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №  197 від 30.08.2016 року «Про надання Первішко Антоніні 

Михайлівні матеріальної допомоги на дитини Первішко Соломії 

Олександрівни»; 

- № 201 від 05.09.2016 року «Про надання Дзюбак Ларисі Олександрівні 

матеріальної допомоги на лікування». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Секретар міської ради                                               Л.В.Цапенко 


