
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про створення комісії щодо розгляду 

заяв членів сімей загиблих та осіб з 

інвалідністю про виплату грошової 

компенсації 

07 червня 2018 року Старокостянтинів   № 175 

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 

2016 року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

21 лютого 2017 року № 119), керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

1. Створити при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської 

ради комісію щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з 

інвалідністю про виплату грошової компенсації. 

 

2. Затвердити персональний склад комісії для розгляду заяв членів 

сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації 

згідно з додатком. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого 

комітету міської ради від 10 листопада 2016 року № 369 «Про створення 

комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та 

інвалідів про виплату грошової компенсації». 

 

 

 

Міський голова                                     підпис                                 М. Мельничук



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

07 червня 2018 року № 175 

 

 

Склад 

комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про 

виплату грошової компенсації  

 

 

Камінська  

Валентина Казимирівна  

- заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради, голова комісії; 

 

 

-  

Шабельник  

Наталія Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради, 

заступник голови комісії;  

Швець 

Любов Василівна 

- начальник відділу персоніфікованого обліку 

пільгових категорій населення управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради, секретар комісії; 

Владимирська 

Наталія Михайлівна 

- начальник відділу обслуговування інвалідів, 

ветеранів війни і праці управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської 

ради; 

Жмурко  

Сергій Петрович 

- голова правління Громадської організації 

«Учасники АТО міста Старокостянтинова» (за 

згодою); 

Кисла 

Олена Миколаївна 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

виплат, головний бухгалтер управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 
Овчар  

Світлана Василівна  

- заступник начальника управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

Поліщук  

Юрій Михайлович 

- завідувач відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради; 
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Продовження додатка 

Стецюк 

Петро Петрович 

- завідувач юридично-житлового відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

Янзюк  

Валентина Миколаївна 

- керуючий справами, уповноважена особа з 

питань запобігання та виявлення корупції. 

 

 

 

Керуючий справами                                     підпис                                  В. Янзюк 
 

 


