
 

 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

21 СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11 жовтня 2017 року 

 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови про надання матеріальної 

допомоги відповідно до міської  Програми 

соціального захисту окремих категорій 

населення міста на 2017 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 2017 рік: 

 

- № 244 від 08.09.2017 року «Про надання матеріальної допомоги учасникам 

бойових дій та інвалідам другої світової війни 1941-1945 років до Дня 

визволення м. Гребінки від фашистських загарбників»; 

- № 245 від 08.09.2017 року «Про надання Жилі Леоніду Івановичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 246 від 08.09.2017 року «Про надання Андрейчишиній Ганні Луківні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 247 від 08.09.2017 року «Про надання Жилі Світлані Петрівні  матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- № 248 від 08.09.2017 року «Про надання Дубовій Світлані Миколаївні  

матеріальної допомоги на лікування доньки Дубової Діани Борисівни»; 

- № 249 від 08.09.2017 року «Про надання Сурелі Юрію Анатолійовичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 250 від 08.09.2017 року «Про надання Малуці Анатолію Петровичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 



 

 

- № 251 від 08.09.2017 року «Про надання Бендрик Володимиру 

Олександровичу  матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 252 від 08.09.2017 року «Про надання Калайтан Тетяні Анатоліївні  

матеріальної допомоги на лікування сина Калайтан Миколи Андрійовича»; 

- № 253 від 08.09.2017 року «Про надання Гейко Ганні Петрівні  матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- № 254 від 08.09.2017 року «Про надання Первішко Антоніні Михайлівні  

матеріальної допомоги на лікування сина Первішко Назара Михайловича»; 

- № 266 від 22.09.2017 року «Про надання Маслову Олександру Анатолійовичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 267 від 22.09.2017 року «Про надання Бєляєвій Валентині Анатоліївні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 268 від 22.09.2017 року «Про надання Іванченко Валентині Іванівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 269 від 22.09.2017 року «Про надання Левченко Валентині Олексіївні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 270 від 22.09.2017 року «Про надання Левченко Юрію Петровичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 271 від 22.09.2017 року «Про надання Малинці Олені Віталіївні  

матеріальної допомоги на лікування сина Малинки Владислава 

Олександровича»; 

- № 272 від 22.09.2017 року «Про надання Будник Леоніду Петровичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 273 від 22.09.2017 року «Про надання Огли Лідії Лятюнівні  матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- № 284 від 05.10.2017 року «Про надання Маслак Володимиру борисовичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 285 від 05.10.2017 року «Про надання Шевченко Наталії Миколаївні   

матеріальної допомоги на лікування матері Гавриленко Марії Якимівни»; 

- № 286 від 05.10.2017 року «Про надання Скаржинському Роману Петровичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 287 від 05.10.2017 року «Про надання Скаржинському Петру 

Володимировичу  матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 288 від 05.10.2017 року «Про надання Скаржинській Ніні Миколаївні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 289 від 05.10.2017 року «Про надання Коноваловій Світлані Григорівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 290 від 05.10.2017 року «Про надання Денисенко Тетяні Миколаївні  

матеріальної допомоги на лікування»; 



 

 

- № 291 від 05.10.2017 року «Про надання Стрижак Артему Олександровичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 292 від 05.10.2017 року «Про надання Козін Тетяні Олексіївні  матеріальної 

допомоги на лікування». 

 

 

 

 

Міський голова                                                     В.І.Колісніченко 

 


