
ВIЛЬIiОГIРСЬКА MICЬKA РАДА ДНIПРОПЕТРОВСЬКОi ОБЛАСТI
вlиконАвчий ttoMIT,IlT вIJIьногIрськоI MlcbKoi рАди 
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дн I п роп Етровськоi оьлдс.гt
(вIJIьногl рський шt Iськвиконком)

рlшЕння
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Про затвердження складу KoMiciT щодо розгляду заяв внутрiшньо перемiщених осiб,
якi захишlали незulJlежнiсть, cyBepelliTeT та територiальну uiлiснiсть YKpaTHlt, про
IlРИЗti&ЧrЭtlня l,pollloBot' KoMгlelrcaltiT за }lzulcж}li .ltлtя оl,риман}tя rкилi примiщення

у зв'язку з кадровими змiнами в установах, органiзацiях та пiдприсмствах
вiльногiрськоi MicbkoT територiаrrьнот громади Камоянського району
fiнiпропетровськоТ областi, вiдповiдно до статей 34, 59 Закону УкраТни пПрЬ
MiclteBe r]оМоВРяllуванFIЯ в YKpaTHi> (iз змirrами), викОнавчий KoMiTeT MicbKoT ради

ВИРIШИВ:

l. Заr'верлити склал KoMiciT ш{одо розгляду заяв внутрiшньо перемiщених осiб,
якi захиLt(али IJезаJtежнiсть, суверенiте,г та територiальну rriлiснiсть УкраТни, про
ПРИЗНаЧеННЯ IрошовоТ компенсацiТ за належtli д.llя отримання жилi примiщення
згiлllо з,lодатком до цього рiшення.

?. Еlизнати таким, шtо I}тратило чинltiсть, рiшення виконавчого KoMiTery
[}i"lrьгrоl,iрськоl' MicbKoT ради /]rriпропетровськоТ областi вiд lб лютого
2022 РОКУ J\9 бЗ10/7-22 <tlро затвердження склалу KoMiciT щодо розгляду заяв
вllутрiш1-1ьо перемiщених осiб, якi захищzLли незzulежнiсть, cyBepeHiTeT та
територiальну цiлiснiсть УкраТни, про призначеншl грошовоТ компенсацiI за
гlалежнi для отримання жилi примirцення>.

3. К,оорltинацiю робiт щодо виконання даного рiшення покласти на засryпника
/lиректора лепар,гамеII,гу cot(iыll,tto - lyMaHiTapHoT гlолiтики ВiльногiрськоТ MicbKoT

Ра/lИ /I.lriгrроllетровськоl' облас,гi - llачаJlьl]ика управлiнгrя соцiа-гtьного захисту
tlаСеJIеНLlЯ t{iHy JIИI\4АР, контроль - на заступника мiського голови з питань
/tiя"llьностi вико1-1авчих органiв ради - лиректора департаменry соцiально_
гУманiтарноТ полiтики ВiльногiрськоТ MicbKoT ради !нiпропетровськоТ областi
Irrrry I IЕ'ГРУI tIY.

мiський l,олова I3о.ltодl,tмир ВДСИЛЕНКО



лодаток
ло рiшення виконавчого KoMiTeTy
ВiльногiрськоТ мiськоi ради
!н i п ропетровськоi областi
4&аь__202зр, Ns Д ilo/t --l 3

Склад
koMiciT Щодо розгляду Заяв Внутрiшньо перемiщених осiб, якi захищали

незалежнicтb, суверенiTeT та територiальну цiлiснiсть Укратни, Про
призFlаченtJя грошовот коплпенсацiт за належнi для отримання жилi

примiщенrrя

['олова KoMiciT:
Irllla I-IETPYI IIА

Засr,упник гоJIови KoMiciT:
IIirra JI14MAP

CeKpeTcrp KoMiciT:
свiтлана ВЕргун

Члени KoMiciT:
I lа,га,llя IЦХАКIIJА

[{аталiя OPJ]O[]A

-заступник директора flепартаменту- гуманi,гарноТ полiтики

управлiння соцiального захисту населення

-Ilачальник вiддi"llу персонiфiкованого облiку
lli,ltьгових кат,егорiй населення управлiння
соt(iальttОго захисТу насеJIення !епаРТаi{ен.у
соцiальгlо - гуманiтарнот полiтики
ВiльногiрськоТ MicbKoT
/]н i гl роп eTpoI]c ькоТ областi

MlcbKol Ради
начальник

Ради

- началь}{ик планово-економiчного вiддiлу
fiепартаменту соцiально - гуманiтарноТ
полiтики ВiльногiрськоТ MicbKoT ради
/{rl i llроlrетровськоТ областi ;

- t,о,повttиЙ спецiалiсТ вiltлiлу комунальl,rТ
BJ]acHocTi та юридичного забезпечення
управ.ltiння архiтектури, капiта-гlьного
бу.,tiвllиtt,гва та житлово-комунального
r,осподарства [3iльногiРськоТ MicbKoT ради
l{H i гl ропетроI]сь коТ областi ;



Ii.ll i rla ]l l]AI IlOI]A

олеttа I\4IJ'IЬKO

олег l'РоФИМЕНКо

Заступrrик директора департаменту
соцiал ьно-гуман iTapHoT пол iтики
[} i.lr ьногiрськоТ м i ськоТ ради
/{HiпporreTpoBcbKoT областi - начаJlьtlик
уIIраIrлirrня соцiаJIьного захисту населення

- начальник юридичного вiддiлу
flепартаменту соцiально - гуманiтарноТ
полil,ики ВiльногiрськоТ MicbKoT ради
/{н i п ропетровськоI областi ;

-головний спецiалiст бюджетного вiддiлумiського фiнансового управлiнняВiльrlогiрськоТ MicbKoT ради
/{н i пропетро вс ькоТ обл acTi ;

-голова громадськот органiзацiт коб'еднання
учасникiв АТО Вiльногiрська)) (за згодою).

HiHa ЛИМАР

о;lександр БоБоШКо

Секре,гар ВiльlrогiрськоТ MicbKoT ради
/{rr i прогrетроI]с ькоТ областi


