
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ   
 

від__27.08.2020___№__287_ 

                       м. Покровськ 

 

Про затвердження нового складу 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 

У зв’язку з службовою необхідністю, на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України 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 від 21.05.1997 № 280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити новий 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 

(додається). 

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 19.07.2018 № 243 «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» визнати таким, що 

втратило чинність. 

 

 

В.п. міського голови                                                                                      О. Требушкін  

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому  

міської ради  
від__27.08.2020___№__287__ 

 

НОВИЙ 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 
 

Жук  

Алевтина В’ячеславівна 

 

Керуючий справами виконкому ради, голова 

комісії 

Бонзюх  

Ірина Павлівна 

Начальник управління соціального захисту  

населення міської ради, заступник голови 

комісії 

 

Шаповалова  

Валентина Володимирівна 

Заступник начальника управління  

соціального захисту населення міської ради,  

заступник голови комісії 

 

Огієнко 

Тетяна Василівна 

Начальник відділу персоніфікованого обліку 

управління соціального захисту населення 

міської ради, секретар комісії  

 

Члени комісії: 

 

 

Барановська 

Надія Юріївна 

 

Бєлкіна  

Тетяна Григорівна 

 

В.о. начальника відділу містобудування та 

архітектури земельних відносин 

 

Перший заступник начальника управління 

соціального захисту населення міської ради 

 

Безверха 

Олена Миколаївна 

 

 

Волков   

Олександр Ігоревич 

 

 

Воробйова 

Ірина Миколаївна 

 

 

Іващенко 

Олександр Анатолійович 

 

 

Кириченко 

Начальник відділу бухгалтерського обліку 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

 

Спеціаліст І категорії сектору протидії 

корупції відділу з питань безпеки та протидії 

корупції  

 

Начальник відділу з питань обслуговування 

інвалідів, ветеранів війни та праці управління 

соціального захисту населення міської ради 

 

голова Первинної організації ветеранів міліції 

Покровського горвідділу МВС України в 

Донецькій області (за згодою) 

 

Начальник відділу правової і кадрової роботи 



Ганна Олександрівна 

 

 

 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

 

 

Крюкова 

Світлана Віталіївна 

 

Мигуля 

Світлана Володимирівна 

 

Головний спеціаліст відділу економічного 

аналізу і прогнозу міської ради 

 

Головний спеціаліст фінансового управління 

міської ради 

 

Недюжа 

Юлія Петрівна 

 

 

Проскуренко 

Данил Олексійович 

 

Спеціаліст І категорії відділу 

персоніфікованого обліку управління 

соціального захисту населення міської ради 

 

Начальник Комунального підприємства 

«Управління капітального будівництва» 

 

Тітова 

Ольга Валеріївна 

Інспектор сектору управління майном 

житлово-комунального відділу міської ради 

 

Чайка 

Анатолій Сергійович 

Голова Покровської міської організації 

ветеранів та інвалідів учасників АТО в 

Донецькій області (за згодою)  

 
 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                                                                А. Жук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


