
 
 

УКРАЇНА 
 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 
16.12.2016 №__344__ 
         м. Покровськ 
 
 
Про комісію  щодо розгляду заяв  з питань надання компенсації для забезпечення  житлом 
сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО,  а також 
інвалідів  I-II  групи з числа  військовослужбовців, які брали безпосередню  участь у 
зазначеній операції, та потребують  поліпшення житлових умов     
 
 

На виконання ПКМУ від 19.10.2016 року № 719 «Питання  забезпечення житлом 
сімей загиблих  військовослужбовців, які брали участь  в антитерористичній операції, а 
також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь у 
зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов» та з метою посилення 
соціального захисту  сімей загиблих  військовослужбовців, які брали участь  в                            
антитерористичній операції, а також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які 
брали безпосередню участь у зазначеній операції,  керуючись статтями 34,59,73 Закону 
України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  Затвердити склад комісії щодо розгляду заяв  з питань надання компенсації для 
забезпечення  житлом сімей загиблих  військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
АТО,  а також інвалідів  I-II  групи з числа  військовослужбовців, які брали безпосередню  
участь у зазначеній операції, та потребують  поліпшення житлових умов відповідно до норм 
житлового кодексу Української РСР.  (додається).  

 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                           Р.В.Требушкін 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                         АРКУШ 



погодження до проекту рішення виконкому 
          Покровської  міської ради  Донецької області 

 
 
 

Про комісію  щодо розгляду заяв  з питань надання компенсації для забезпечення  житлом 
сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО,  а також 
інвалідів  I-II  групи з числа  військовослужбовців, які брали безпосередню  участь у 
зазначеній операції, та потребують  поліпшення житлових умов     
 
 
 
 
ПІДГОТОВЛЕНИЙ:   управлінням соціального захисту населення міської ради  
 
 
Начальник  управління  
соціального захисту населення            
міської ради  
 
 
ПОГОДЖЕНИЙ:   

 
 
І.П. Бонзюх 
 
 

 
Заступник міського голови  
 

 
Ю.В. Третяк 

 
Начальник фінансового управління       
 

 
Ю.М. Порецька 
 

 
Начальник юридичного відділу    
ради  
 

 
Ю.А. Кіш 
 

 
Начальник відділу  із загальних питань  
міської ради  

 
Г.В. Борисова  

  

Керуючий справами   
 виконкому міської ради                                               

 
А.В. Жук 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

           
 
 
              ЗАТВЕРДЖЕНО 



                                                                                                                         рішенням виконкому 
                                                                                                                         міської ради 
                                                                                                                         від_____________№_______ 
 

СКЛАД 
комісії  щодо розгляду заяв  з питань надання компенсації 

для забезпечення  житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
АТО, а також інвалідів  I-II  групи з числа  військовослужбовців, які брали безпосередню  участь у 

зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов 
 

 
Третяк                                                                Заступник міського голови,  
Юрій Васильович                                             голова комісії  
 
Порецька                                                            Начальник фінансового управління міської ради,  
Юлія Миколаївна                                              заступник голови комісії  
 
Михалко                                                             Спеціаліст  1 категорії, економіст управління   
Світлана Вікторівна                                          соціального захисту населення міської ради, 
                                                                             секретар комісії    
Члени комісії: 
 
Бонзюх                                                                Начальник управління соціального захисту     
Ірина Павлівна                                                   населення міської ради 
 
Бєлкіна                                                                Перший  заступник начальника управління   
Тетяна Григорівна                                             соціального захисту населення  міської ради  
 
Безверха                                                             Начальник відділу бухгалтерського обліку 
Олена Миколаївна                                             управління соціального захисту населення  
                                                                             міської ради    
 
Дєвлікамова                                                       Начальник відділу грошових виплат і компенсацій 
Наталія Іванівна                                                 управління соціального захисту населення  
                                                                             міської ради 
 
Каюн                                                                    Начальник відділу економіки міської ради  
Марина Борисівна  
  
Кіш                                                                      Начальник юридичного відділу міської ради    
Юлія Андріївна  
 
Мігуля                                                                 Головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового 
Світлана Володимирівна                                   управління міської ради  
 
Омельченко                                                        Головний спеціаліст сектору управління   
Тетяна  Миколаївна                                           житлово-комунального відділу міської ради  
                                                                            
Павленко                                                             Заступник начальника управління соціального  
Олена Вікторівна                                                захисту   населення міської ради  
 
Сотниченко                                                         Начальник відділу організаційно-кадрової і правової 
Світлана Сергіївна                                              роботи, взаємодії з громадськими організаціями та  
                                                                              засобами масової інформації управління соціального  
                                                                              захисту населення міської ради 
 
Шаповалова                                                        Заступник начальника управління соціального захисту    
Валентина Володимирівна                                населення міської ради  
 
Юзипович                                                            Начальник житлово-комунального відділу  
Олена Володимирівна                                        міської ради 
 
 
Керуючий справами виконкому ради                                                                      А.В.Жук 


