
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

10 СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

17 серпня 2018 року          №318 

          

Про затвердження розпоряджень 

міського голови про надання матеріальної 

допомоги відповідно до міської Програми 

соціального захисту окремих категорій 

населення міста на 2018 рік 

 

 

 

 

 
 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Гребінківська міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити розпорядження міського голови прийнятих в міжсесійний 

період, про надання матеріальної допомоги, згідно міської Програми соціального 

захисту окремих категорій населення міста за 2018 рік: 

-  №225 від 23.07.2018 року «Про надання Носар Надії Єфремівні матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- №226 від 23.07.2018 року «Про надання Педенко Надії Миколаївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №227 від 23.07.2018 року «Про надання Гавриленко Оксані Григорівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №228 від 23.07.2018 року «Про надання Гетьман Наталії Анатоліївні 

матеріальної допомоги на лікування дитини Гетьмана Олександра 

Олеговича»; 

- №229 від 23.07.2018 року «Про надання Ковтун Валентині Олександрівні 

матеріальної допомоги на лікування дитини Ковтун Анастасії Миколаївни»; 

- №230 від 23.07.2018 року «Про надання Аітову Олександру Маратовичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №231 від 23.07.2018 року «Про надання Кривохат Валентині Михайлівні 

матеріальної допомоги на лікування дитини Кривохат Анастасії Олегівни»;  



- №232 від 23.07.2018 року «Про надання Піскулі Любов Андріївні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №233 від 23.07.2018 року «Про надання Снісар Ользі Григорівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №234 від 23.07.2018 року «Про надання Шашкіній Юлії Борисівні 

матеріальної допомоги на лікування дитини Шашкіної Вікторії-Анастасії 

Олексіївни»; 

- №242 від 01.08.2018 року «Про надання Тарасенко Вікторії Сергіївні 

допомоги на поховання брата Клак Сергія Сергійовича»; 

- №243 від 01.08.2018 року «Про надання  Перетятько Валентині Миколаївні 

допомоги на поховання брата Терещенка Василя Миколайовича»; 

- №245 від 01.08.2018 року «Про надання Омельяненко Наталії Михайлівні 

матеріальної допомоги на лікування дитини Омельяненко Ірини Іванівни»; 

- №246 від 07.08.2018 року «Про надання Пастромі Аліні Володимирівні 

допомоги на поховання  Пастроми Валентини Сергіївни»; 

- №247 від 15.08.2018 року «Про надання Бондаренку Олексію Терентійовичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №248 від 15.08.2018 року «Про надання Бондаренко Анастасії Петрівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №249 від 15.08.2018 року «Про надання Чернишу Віктору Михайловичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №250 від 15.08.2018 року «Про надання Іванчі Наталії Вікторівні 

матеріальної допомоги на лікування сина Іванчі Ігоря Олександровича»; 

- №251 від 15.08.2018 року «Про надання Мороз Тамарі Іванівні матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- №252 від 15.08.2018 року «Про надання Скорині Олександрі Василівні 

матеріальної допомоги на лікування дочки Скорини Ольги Олександрівни»; 

- №253 від 15.08.2018 року «Про надання Затинайку Олександру Вікторовичу 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №254 від 15.08.2018 року «Про надання Матяш Любов Петрівні матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- №255 від 15.08.2018 року «Про надання Борсук Фаїні Федорівні матеріальної 

допомоги на лікування»; 

- №256 від 15.08.2018 року «Про надання Шутенко Ганні Митрофанівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №257 від 15.08.2018 року «Про надання Горовенко Ганні Сафонівні 

матеріальної допомоги на лікування»; 

- №258 від 15.08.2018 року «Про надання Саволенко Вірі Андріївні 

матеріальної допомоги на лікування». 

 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.). 

 

 

 

 

Секретар міської ради         Л.В.Цапенко

    

 


