
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

11 лютого 2022 року м. Березань № 29

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 10.11.2016 № 177
,,Про комісію щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців

та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації“

Відповідно до статті  34  Закону України  ,,Про місцеве самоврядування в
Україні“,  Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для деяких категорій   осіб,  які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України,  а також членів їх сімей
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719, у
зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до пункту  1  рішення виконавчого комітету Березанської
міської ради від  10.11.2016  №  177  ,,Про комісію щодо розгляду заяв членів
сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової
компенсації“, виклавши склад комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих
військовослужбовців та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації у
новій редакції (додається).

2. Визнати таким,  що втратило чинність,  рішення виконавчого комітету
міської ради від  16.01.2020  №  11  ,,Про внесення змін до складу комісії щодо
розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про
виплату грошової компенсації“.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Хруля Р.Ф.

Міський голова                                 (підпис)                     Володимир ТИМЧЕНКО



1

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету
Березанської міської ради
11.02.2022 № 29

Склад комісії
щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та осіб з

інвалідністю про виплату грошової компенсації

Хруль
Руслан Федорович

- перший заступник міського голови, голова
комісії

Москаленко
Лариса Аркадіївна

- начальник управління соціального захисту
населення та праці виконавчого комітету
Березанської міської ради, заступник голови
комісії

Сивак
Ольга Володимирівна

- заступник начальника управління- начальник
відділу обробки заяв та документів на
отримання соціальної допомоги та компенсацій
управління соціального захисту населення та
праці виконавчого комітету Березанської
міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

Дзень
Олег Якович

- учасник бойових дій з числа учасників
антитерористичної операції (за згодою)

Дика
Наталія Миколаївна

- завідувач сектору персоніфікованого обліку
пільгових категорій населення управління
соціального захисту населення та праці
виконавчого комітету Березанської міської ради

Іващенко
Наталія Степанівна

- начальник відділу економічного аналізу та
розвитку управління економіки виконавчого
комітету Березанської міської ради

Кирда
Рімма Ашиківна

- завідувач сектору з питань житлово-
комунального господарства виконавчого
комітету Березанської міської ради

Матвієнко
Валентина Миколаївна

- начальник фінансового управління виконавчого
комітету Березанської міської ради
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Продовження додатка 1

Миколець
Альона Вікторівна

- керуючий ТВБВ № 10026/0918 АТ ,,Ощадбанк“
(за згодою)

Олексійчук
Людмила Валеріївна

- начальник юридичного відділу апарату
Березанської міської ради та її виконавчого
комітету

Омелян
Наталія Григорівна

- завідувач сектору соціального захисту ветеранів
війни, учасників АТО, ВПО та постраждалих
від наслідків аварії на ЧАЕС відділу обробки
заяв та документів на отримання соціальної
допомоги та компенсацій управління
соціального захисту населення та праці
виконавчого комітету Березанської міської ради

Сивак
Володимир Федорович

- голова громадської організації ,,Захисники
України - ,,Березанська сотня“ (за згодою)

Хмарська
Наталія Володимирівна

- начальник відділу архітектури та
містобудування виконавчого комітету
Березанської міської ради

Керуючий справами
виконкому міської ради (підпис)  Лариса КОЧУР


