
УКРАЇНА 
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ  

від 19.07.2018  № 243
                  м. Покровськ

Про створення комісії з розгляду заяв щодо виплати грошової компенсації за належні
для  отримання  жилі  приміщення  для  внутрішньо  переміщених  осіб,  які  захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та деяких категорій осіб,
які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 28.03.2018  № 214 «Про
забезпечення  житлом  деяких  категорій  осіб,  які  брали  участь  у  бойових  діях  на
території інших держав, а також членів їх сімей» та від 18.04.2018 № 280 «Питання
забезпечення  житлом  внутрішньо  переміщених  осіб,  які  захищали  незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України», керуючись статтями 34, 59, 73 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Створити комісію з розгляду заяв щодо виплати грошової компенсації за належні
для  отримання  жилі  приміщення  для  внутрішньо  переміщених  осіб,  які  захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та деяких категорій осіб,
які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей
(додається).

2. У своїй  діяльності  Комісія  керується  законодавчими нормами,  встановленими
постановами Кабінету Міністрів  України від  28.03.2018  № 214 «Про забезпечення
житлом деяких категорій осіб,  які  брали участь у бойових діях на території  інших
держав,  а  також членів  їх  сімей»  та  від  18.04.2018  № 280  «Питання  забезпечення
житлом  внутрішньо  переміщених  осіб,  які  захищали  незалежність,  суверенітет  та
територіальну цілісність України».

В.о. міського голови            І.В. Сущенко



Додаток 1
до рішення виконкому
від 19.07.2018 № 243

Склад
комісії з розгляду заяв щодо виплати грошової компенсації за належні для отримання

жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України та деяких категорій осіб, які брали

участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей

Третяк 
Юрій Васильович 

- заступник міського голови, голова комісії

Бонзюх 
Ірина Павлівна

-  начальник  управління  соціального  захисту
населення  міської  ради,  заступник  голови
комісії

Саприкіна 
Ірина Геннадіївна

-  начальник  відділу  персоніфікованого  обліку
управління  соціального  захисту  населення
міської ради

Члени комісії:

Дмитрієва 
Ольга Дмитрівна

-  начальник  відділу  містобудування  та
архітектури та земельних відносин

Крюкова 
Світлана Віталіївна

-  головний  спеціаліст  відділу  економічного
аналізу і прогнозу міської ради                            

Мигуля 
Світлана Володимирівна

- головний спеціаліст фінансового управління
міської ради

Недюжа 
Юлія Петрівна 

-  спеціаліст  І  категорії  відділу
персоніфікованого  обліку  управління
соціального захисту населення міської ради

Омельченко 
Тетяна Олександрівна

-  головний спеціаліст сектору майна житлово-
комунального відділу міської ради

Чайка 
Анатолій Сергійович

-  голова  Покровської  міської  організації
ветеранів  та  інвалідів  учасників  АТО  в
Донецькій області (за згодою)



В.о. керуючого справами 
виконкому ради                 Ю.В. Третяк
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