
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 СЕСІЯ (позачергова) VIІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 лютого 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: 

 

- № 3 від 10.01.2017 року «Про надання Орловій Ларисі Іванівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 4 від 11.01.2017 року «Про надання Масляник Євгенії Леонтіївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 5 від 11.01.2017 року «Про надання Мороз Олені Дмитрівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 8 від 13.01.2017 року «Про надання Головку Івану Васильовичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 9 від 13.01.2017 року «Про надання Шелех Лідії Данилівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 10 від 13.01.2017 року «Про надання Лукаш Тетяні Федорівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 



- № 13 від 18.01.2017 року «Про надання Бугар Юлії Вікторівні 

матеріальної допомоги на поховання померлого Величка Володимира 

Володимировича»; 

- № 15 від 25.01.2017 року «Про надання Сергієнку Сергію Івановичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 18 від 25.01.2017 року «Про надання Харлан Любові Ульянівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 19 від 30.01.2017 року «Про надання Бондаренко Ірині Петрівні 

матеріальної допомоги на лікування сина Бондаренко Богдана 

Володимировича»; 

- № 20 від 30.01.2017 року «Про надання Шкавру Анатолію 

Анатолійовичу матеріальної допомоги  до дня інвалідів»; 

- № 21 від 30.01.2017 року «Про надання Ященку Руслану 

Володимировичу матеріальної допомоги на поховання померлого брата 

Ященка Дмитра Володимировича»; 

- № 22 від 30.01.2017 року «Про надання Оніщенко Ніні Петрівні 

матеріальної допомоги на відновлення фундаменту та вимощення 

пошкодженого будинку»; 

- № 23 від 30.01.2017 року «Про надання Паляниці Олександру 

Михайловичу матеріальної допомоги на відновлення пошкодженого 

підвалу»; 

- № 24 від 31.01.2017 року «Про надання Товкач Вадиму Васильовичу 

матеріальної допомоги на лікування». 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Міський голова                                               В.І.Колісніченко 

 

 

 

 

 

 


