
 

 

 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18 СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 серпня 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: 

 

- № 188 від 11.07.2017 року «Про надання Попович Григорію Гавриловичу  

матеріальної допомоги, як учаснику бойових дій, інваліду ІІ світової війни 

1941-1945 років, з нагоди 100 річного ювілею»; 

- № 193 від 17.07.2017 року «Про надання Пацюк Надії Володимирівні  

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 194 від 17.07.2017 року «Про надання Копищик Лідії Григорівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 195 від 17.07.2017 року «Про надання Протас Ірині Олександрівні 

матеріальної допомоги на лікування сина Товстоп’ят Кирила Леонідовича»; 

- № 196 від 17.07.2017 року «Про надання Ткаченко Любові Василівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 197 від 17.07.2017 року «Про надання Логвиненко Анатолію Олексійовичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 198 від 17.07.2017 року «Про надання Коверді Людмилі Олегівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 



 

 

- № 199 від 17.07.2017 року «Про надання Ніколаєнко Людмилі Григорівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 200 від 17.07.2017 року «Про надання Підгорній Зінаїді Іванівні 

матеріальної допомоги на лікування Руденко Віри Іванівни»; 

- № 201 від 17.07.2017 року «Про надання Линовицькому Івану Миколайовичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 202 від 17.07.2017 року «Про надання Приходько Людмилі Станіслівівні 

матеріальної допомоги на лікування матері Приходько Світлани Григорівни»; 

- № 203 від 17.07.2017 року «Про надання Зінченко Тетяні Федотівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 207 від 19.07.2017 року «Про надання Сузданіч Галині Василівні 

матеріальної допомоги на лікування чоловіка Сузданіч Олексія Петровича»; 

- № 208 від 19.07.2017 року «Про надання Сергієнко Сергію Михайловичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 216 від 10.08.2017 року «Про надання Небеснюк Антоніні Василівні 

матеріальної допомоги на лікування чоловіка Небеснюк Івана Манолійовича»; 

- № 217 від 10.08.2017 року «Про надання Мироненку Павлу Івановичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 218 від 10.08.2017 року «Про надання Шпідьку Михайлу Івановичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 219 від 10.08.2017 року «Про надання Савицькій Марії Іванівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 220 від 10.08.2017 року «Про надання Задорожній Галині Кирилівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 221 від 10.08.2017 року «Про надання Калініченко Надії Миколаївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 222 від 10.08.2017 року «Про надання Ковтун Віталію Михайловичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 223 від 10.08.2017 року «Про надання Кравченко Людмилі Олексіївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 224 від 10.08.2017 року «Про надання Даценку Віталію Миколайовичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 225 від 10.08.2017 року «Про надання Сергієнко Раїсі Корніївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 226 від 10.08.2017 року «Про надання Сергієнку Олександру Михайловичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- № 227 від 10.08.2017 року «Про надання Шестопал Світлані Анатоліївні 

матеріальної допомоги на лікування». 

 

Секретар міської ради                                                   Л.В.Цапенко 


