
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
від  22.10.2019_ №___410_ 
            м. Покровськ 

 

Про затвердження нового складу  комісії з питань формування  пропозицій стосовно 

потреби щодо  спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

затвердженого рішенням виконавчого комітету   від 06.08.2019 № 303  

 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 

року № 877 «Про затвердження Порядку  та умов надання у 2019 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні  роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» в 

редакції постанови Кабінету Міністрів  від 26 червня 2019 року № 616, керуючись 

п.п. 2, п. Б ч.1 статтями 34, 40, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні, виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити новий склад комісії з питань формування  пропозицій стосовно 

потреби щодо  спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей,  позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  (додається): 

2. Додаток 1 до рішення виконкому від 06.08.2019 № 303 «Про утворення 

складу  комісії з питань формування  пропозицій стосовно потреби щодо  

спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних 

та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей,  позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та затвердження 

положення про неї» визнати таким, що втратив чинність.  

 

  

В.п. міського голови        І. Сущенко 

 

 

 

 



  

Додаток  

до рішення виконкому міської ради 

від  22.10.2019_ №___410_ 
 

СКЛАД 

комісії з питань формування  пропозицій стосовно потреби щодо  спрямування 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,  

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та затвердження положення про 

неї 

 

Олехнович     

Олена Олександрівна 

 

- заступник міського голови, голова комісії 

Маслова  

Алла Кузьмівна  
- начальник служби  у справах дітей міської ради, 

заступник голови комісії 

Лисенко  

Тетяна Миколаївна 
- директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді міської ради, секретар комісії 

Члени комісії:   

Антонова  

Наталія Іванівна  
- начальник відділу  соціальної роботи центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

міської ради 

Бонзюх  

Ірина Павлівна  
- начальник управління соціального захисту 

населення міської ради 

Бєлкіна  

Тетяна Григорівна  
- перший заступник начальника управління 

соціального захисту населення міської ради 

Білецька 

Тетяна Володимирівна 
 в.о. начальника юридичного відділу міської ради 

Дудник  

Світлана Миколаївна 
- провідний спеціаліст відділу у справах ветеранів, 

осіб з інвалідністю та забезпечення оздоровчими 

та санітарно курортними путівками управління 

соціального захисту населення міської ради 

Кириченко  

Ганна Олександрівна 

- начальник відділу   правової  і кадрової роботи  

управління соціального захисту населення міської 

ради 

Ларіна  

Вікторія Вікторівна  

- заступник начальника управління соціального 

захисту населення міської ради 

Огієнко  

Тетяна Василівна  

- начальник відділу персоніфікованого обліку  

управління  соціального захисту населення 

міської ради 



  

Мігуля  

Світлана Володимирівна 

- головний спеціаліст бюджетного відділу 

фінансового управління 

Садикова  

Ольга Олександрівна  

- заступник начальника відділу освіти міської ради 

Супрунович  

Ірина Василівна  

- депутат міської ради, член постійної депутатської 

комісії з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, екології, 

охорони довкілля та благоустрою (за згодою) 

Тітова  

Ольга Валеріївна  

- інспектор сектору управління майном житлово-

комунального відділу  міської ради  

Топало  

Ольга Олексіївна  

- головний спеціаліст відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин міської ради 

Четверик  

Тетяна Сергіївна  

- голова громадської організації інвалідів  

м. Покровськ (за згодою) 

Юзипович  

Олена Володимирівна  

- начальник житлово-комунального відділу міської 

ради 

 

 

Керуючий справами  

виконкому  ради         А.  Жук 


