
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про створення комісії щодо розгляду заяв 

членів сімей загиблих військовослужбовців та 

інвалідів про виплату грошової компенсації 

 

 

Відповідно до частини другої ст. 97 Бюджетного кодексу України, ст. 48
 
Житлового 

кодексу Української РСР, постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року 

№719 «Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення 

житлових умов», 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 військовослужбовців та інвалідів про виплату 

грошової компенсації. 
2. Затвердити персональний склад комісії для розгляду питань, пов’язаних із 

встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», згідно з додатком. 
 
 

 

 

Заступник міського голови                                  підпис                                    В. Камінська 

 

 

10 листопада 2016 року  Старокостянтинів   №369 

 
 

                                                  

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету міської ради 

10.11.2016 року №369 

 

 

Склад 

комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів 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  

Світла Василівна  
- заступник начальника управління економіки виконавчого 

комітету міської ради; 

Поліщук  

Юрій Михайлович 
- завідувач відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради; 

Стецюк 

Петро Петрович 

- завідувач юридично-житлового відділу виконавчого 
комітету міської ради.    

 

 

 

Керуючий справами    підпис            В. Янзюк 

 

 


