
  

 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

05 вересня 2022 року         №193 

 

Про надання матеріальної  

допомоги при народженні дитини. 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення», Бюджетного кодексу України та Програми 

підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-

2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії Гребінківської міської ради 8 

скликання від 23 липня 2021 року №769, з метою підтримки породіль та 

покращення демографічних процесів в Гребінківській міській територіальній 

громаді на підставі поданих документів: 

1. Виділити матеріальну допомогу при народженні дитини в розмірі 5000 

грн (п’ять тисяч грн) згідно списку: 

1.1. Панченко О. В. - (Панченко А. Р.- хх.хх.2022 р.н.) м. Гребінка, вул. 

хххх, буд. хх 

1.2. Хараішвілі К. Г. - (Хараішвілі С. В.- хх.хх.2022 р.н.) Лубенський р-

н, с. Березівка, вул. хххх, буд. х. 

1.3. Сальник Є. О. - (Сальник П. Є.- хх.хх.2022 р.н.) м. Гребінка, вул. 

хххх, буд. хх, кв. х. 

1.4. Ладиці А. В. - (Ладика П. А.- хх.хх.2022 р.н.) м. Гребінка, вул. хххх, 

буд. хх. 

1.5. Панченко А. С. - (Вечірко О. А.- хх.хх.2021 р.н.) Лубенський р-н, с. 

Березівка, вул. хххх, буд. хх. 

1.6. Литвиненко Г. Ю. - (Копорх Д. В.- хх.хх.2022 р.н.) Лубенський р-н, 

с. Тарасівка, вул. хххх, буд. хх. 

1.7. Фартушній Т. В. - (Фартушна Т. Є.- хх.хх.2022 р.н.) Лубенський р-

н, с.хххх, вул. хххх, буд. х. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Черненкова І.В.) здійснити 

виплату допомоги. 

3. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії Гребінківської міської 

ради. 

 

 

Підстава: заява Панченко О.В. від 15.08.22 р. та додані документи; 



  

        заява Хараішвілі К.Г. від 19.08.22 р. та додані документи; 

        заява Сальник Є.О. від 19.08.22 р. та додані документи; 

        заява Ладики А.В. від 25.08.22 р. та додані документи; 

        заява Панченко А.С. від 22.08.22 р. та додані документи; 

        заява Литвиненко Г.Ю. від 29.08.22 р. та додані документи; 

        заява Фартушної Т.В. від 30.08.22 р. та додані документи; 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                 Віталій КОЛІСНІЧЕНКО 


