
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

13 СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 березня 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: 

 

- № 27 від 07.02.2017 року «Про надання Руденко Сергію Петровичу  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 28 від 07.02.2017 року «Про надання Панченко Людмилі Петрівні 

матеріальної допомоги на ремонт покрівлі після пожежі»; 

- № 29 від 07.02.2017 року «Про надання Петровському Сергію 

Миколайовичу матеріальної допомоги на лікування матері»; 

- № 31 від 08.02.2017 року «Про надання Стрілковській Ганні Андріївні 

матеріальної допомоги на лікування чоловіка»; 

- № 32 від 08.02.2017 року «Про надання Денисенко Тетяні Миколаївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 33 від 09.02.2017 року «Про надання Орловій Ларисі Іванівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 



- № 34 від 09.02.2017 року «Про надання Бойко Ользі Анатоліївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 35 від 10.02.2017 року «Про надання Кобець Ганні Іванівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 41 від 16.02.2017 року «Про надання Литвиненко Віктору 

Миколайовичу матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 42 від 16.02.2017 року «Про надання Лаштаєву Сергію 

Валер’яновичу матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 43 від 16.02.2017 року «Про надання Єрмаковій Ніні Григорівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 44 від 16.02.2017 року «Про надання Забілі Наталії Митрофанівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 45 від 17.02.2017 року «Про надання Скорині Олександрі Василівні 

матеріальної допомоги на лікування дочки»; 

- № 46 від 17.02.2017 року «Про надання Линовицькій Ніні Іванівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 47 від 17.02.2017 року «Про надання Дзюбак Володимиру 

Петровичу матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 48 від 17.02.2017 року «Про надання Скибі Сергію Григоровичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 49 від 20.02.2017 року «Про надання Шило Любов Петрівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 55 від 22.02.2017 року «Про надання Ічанській Людмилі 

Олександрівні матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 53 від 22.02.2017 року «Про надання Довбиш Валентині Антонівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 54 від 22.02.2017 року «Про надання Степановій Вірі Максимівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №  59 від 01.03.2017 року «Про надання Овраменко Євгенію 

Володимировичу матеріальної допомоги на лікування»; 

- №  60 від 01.03.2017 року «Про надання Косовій Тетяні Михайлівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №  61 від 01.03.2017 року «Про надання Бліжніковій Тетяні Андріївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №  62 від 01.03.2017 року «Про надання Єрмакову Олексію 

Олексійовичу матеріальної допомоги на лікування»; 

- №  63 від 01.03.2017 року «Про надання Цюк Віталію Володимировичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 



- №  64 від 01.03.2017 року «Про надання Черненко Ганні Олексіївні 

матеріальної допомоги на лікування». 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Міський голова                                               В.І.Колісніченко 

 


