
ВIЛЫIОГРСЬКА MICЬKA РАДА ДНIПРОПЕТРОВСЬКОiвиконАвчий KoMITET вIльногIрськоi йёiкоi
дншропЕтровськоi оБлАстI

(вIльногIрський мlськвиконком)

оБлАстI
рАди

_lB сrаемв" Иl3

рIшЕння

м.Вiльногiрськ z&/о/у -х з

Про затвердженнrI скJIаду KoMicii щодо розгJIяду з€UIв членiв сiмей осiб, якi загинули
(пропалll безвiсти), померли) та осiб з iнва.гriднiстю про призначенлtя грошовоi
компенсацii за напежнi дIя отриманIuI жилi примiщення

У зв'язкУ з кадровИми змiнами в ycTzlнoBzlx, органiзацiях та пiдприемствах
ВiльногiрськоI MicbKoi територiальноi цромади Кам'янського району
ЩнiпропетровськОi областi, вiдповiдно до статей з4, 59 Закону Украiни <Про
мiсцеве сЕtмовряДуваннrl в YKpaiHi> (iз змiнами), виконавчий KoMiTeT MiciKoi Ради

ВИРIШИВ:

l. Затвердити скJIад KoMicii щодо розгJIяду зЕUIв членiв сiмей осiб, якi загинули
(пропали: безвiсти), померли, та осiб з iнвалiднiстю про призначення грошовоТ
компенсitцii за на-гrежнi дlя отриманшI жилi примiщення iгiднь з додатком до цього
рiшення.

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, рiшення виконавчого KoMiTery
ВiльногiРськоi мiськоiРади ЩнiпропетровськоТ областi вiд 1блпотого 2О22року
Ns 641017-22 <Про затвердженшI скJIаду KoMicii щодо розгJIяду зчUIв членiв сiмей
осiб, якi загинули (пропали безвiсти), померли, та осiб i iнвалiднiспо про
призначеннrI гроШовоТ комПенсацii за належнi дrrя отриманнrI жилi гlримiщеннrD).

3. Коорлинацiю робiт щодо виконан}ш даного рiшення покJIасти на заступника
директора департаменту соцiа-гtьно - ryианiтарноi полiтики ВiльногiрськоI Micbkoi
ради .щн,iпропетровськоi областi - начальника управлiння соцiалiного захисту
населенIUI HiHy лимАр, контроль - на заступника мiського голови з питань
дiяльносr,i викоНавчиХ органiВ РаДи - дирекгора департаменту соцiа-гrьно-
гуrианiтарноi полiтики Вiльногiрськоi мiськоi ради Щнiпръпетровськоi областi
IHHy ПЕТРИПУ.

с

мiський голова ВОЛОДИМИР ВАСИЛЕНКО



,Щодаток
до рiшення виконавчого KoMiTeTy
ВiльногiрськоТ MicbKoi ради

Mlcbкol

Голова KoMicii:
IHHa ПIiТРУША

Заступггик голови KoMiciT:
HiHa ЛlМАР

CeKpeTaLp KoMicii:
свiтлана ВЕргун

Члени KoMicii:
Наталя IЦХАКIНА

наталiя орловА

Склад
KoMicii щодо розгляду заяв членiв сiмей осiб, якi загинули (проп€tJIи
безвiсти), померли, та осiб з iнвалiднiстю про призначення грошовоi

компенсацii за належнi для отримання жилi примiщення

-заступник директора .Щепартаменту
гуманiтарноi полiтики

Щнiпропетровськоi областi
Ради

- нач€Lпьник

управлiння соцiального захисту населення

-начаJIьник вiддiлу персонiфiкованого облiку
пiльгових категорiй населення управлiння
соцiального захисту населеннJI .Щепартаменту
соцiально - гуманiтарноТ полiтики
ВiльногiрськоТ MicbKoi ради
!нiпропетровськоi областi

-нач€Lпьник планово-економiчного вiддiлу
!епартаменту соцiально - гуманiтарноi
полiтики Вiльногiрськоi MicbKoi ради
!нiпропетровськоi областi;

-головний спецiалiст вiддiлу комуна-гtьноi
власностi та юридичного забезпечення

управлiння архiтектури, капiтального
будiвництва та житлово-комун€tльного
господарства Вiльногiрськоi мiськоi ради
!нiпропетровськоi областi ;

- начапьник

!епартаменту
юридичного вiддiлу

соцiально - гуманiтарноi

Елiна IВАШоВА



олена N{tЛЬко

олег ]'Р'оФИМЕНко

Застуrrн ик директора департаменту
соцizulьно-гуманiтарноТ полiтики
Вiльног,iрськоТ MicbKoi ради
ЩнiпроIlетровськоТ областi - начальник

управлiння соцiального захисту населення

Секретар Вiльногiрськоi мiськоi ради
[нiпроllетровськоТ областi

2

полiтики Вiльногiрськоi MicbKoi ради

/]нiпропетровськоТ обпастi;

-головний спецiапiст бюджетного вiддiлу

мiського
Вiльногiрськоi

фiнансовоl"о управлiння
MicbKoi ради

,Щнiпропетровськоi областi ;

-голова громадськоТ органiзацii <Об'еднання

учасникiв АТО Вiльногiрська) (за згодою).

HiHa JIИМАР

Олександр БОБОШКО


