
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

  25 листопада_2021__ року                     Старокостянтинів                         № __384 пункт 4__ 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 13 жовтня 2016 року № 331 

 

 

У зв’язку із кадровими змінами в структурі управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради та з метою 

впорядкування організації роботи комісії з питань, пов’язаних із встановлення 

статусу учасника війни, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 13 жовтня       

2016 року № 331 «Про створення комісії для розгляду питань, пов’язаних із 

встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та затвердження 

положення про неї» зміни, виклавши додаток 2 до нього в новій редакції 

(додається). 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету міської ради 

13 жовтня 2016 року № 331  

(у редакції рішення виконавчого комітету 

міської ради 25 листопада 2021 року № 384 

пункт 4) 

 

 

Склад комісії 

 для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

 

ТРОЯН  
Ольга Григорівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

комісії; 

 

КОТ 

Наталія Євгеніївна 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, 

заступник голови комісії; 

 

ФРАНЧУК  

Наталія Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу 

персоніфікованого обліку пільгових категорій 

населення управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, секретар 

комісії; 

 

ЖМУРКО  

Сергій Петрович 

- голова правління громадської організації 

«Учасники АТО міста Старокостянтинова»                  

(за згодою); 

 

КАМІНСЬКА  

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

НІКОЛАЙЧУК  

Аліна Петрівна 

- завідувач сектору з питань юридично-

правової    роботи    управління    соціального  



 

2 

Продовження додатка 2 

 

 захисту населення виконавчого комітету 

міської ради; 

 

САВІН  

Олександр Миколайович 

- начальник Старокостянтинівського відділу 

обслуговування громадян (сервісного центру) 

Головного управління Пенсійного фонду 

України в Хмельницькій області (за згодою);  

 

СЕМЕНЮК  

Леонід Прокопович 

- голова Старокостянтинівської міжрайонної 

медико-соціальної експертної комісії                         

(за згодою); 

 

ЧЕЧУРІН  
Анатолій Вікторович 

- голова Старокостянтинівської райміської 

організації Організації Ветеранів України                     

(за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради       підпис               Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


