
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

__25 червня_2020______ року                     Старокостянтинів                         № 114 

 

 

Про утворення комісії щодо розгляду заяв 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, про призначення грошової компенсації 

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня        

2018 року № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» із 

змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня   

2020 року № 351, розпорядження міського голови від 25 червня 2020 року        
№ 103/2020-рвс «Про відрядження МЕЛЬНИЧУКА М.С., САВІЦЬКОГО В.В.», 

керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити комісію щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 

про призначення грошової компенсації. 

 

2. Затвердити склад комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, про призначення грошової компенсації (додається). 

 

3. Комісії у своїй діяльності керуватися Порядком виплати грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

18 квітня 2018 року № 280 (зі змінами). 

 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 10 травня 2018 року № 142 «Про створення комісії з
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питань розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, щодо виплати грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення». 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                             підпис                             Володимир БОГАЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого комітету 

міської ради 

25 червня 2020 року № 114 

 

 

Склад 

комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, про 

призначення 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; 

 
ВАТАЩУК  

Леся Миколаївна 

- завідувач сектору з питань юридично-правової 

роботи управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, секретар комісії; 

 
АНДРІЙЧУК 

Ольга Петрівна 

- завідувач юридично-житлового відділу 

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, завідувач відділу 

промисловості, житлово-комунального господарства, 

транспорту та зв’язку управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ПОЛІЩУК 

Юрій Михайлович 

- завідувач відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради;  

 

ЧЕПУРНА 

Тетяна Петрівна 

- начальник відділу координації суб’єктів, що 

надають соціальні послуги управління соціального 
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 захисту населення виконавчого комітету міської 

ради.   

 

 

 

Секретар міської ради                підпис                      Олександр СТЕПАНИШИН 

 


