
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

від “_______”  _________________   2017 року                                                         № _____

Про затвердження складу комісії

з питань надання матеріальної 

допомоги учасникам антитерористичної

операції та членам сімей загиблих, 

які є мешканцями міста

Керуючись  ст.  46,  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  1  п.  “а”

ст.  34 та ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на

виконання   пунктів  2.2,  2.3  Заходів  щодо  реалізації  Комплексної  програми

підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України

та членів їх сімей-мешканців міста на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759, з метою надання

додаткових  гарантій  соціального  захисту  учасникам  антитерористичної

операції  та  членам  сімей  загиблих,  які  є  мешканцями  міста,  виконавчий

комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити  склад  комісії  з  питань  надання  матеріальної  допомоги

учасникам  антитерористичної  операції  та  членам  сімей  загиблих,  які  є

мешканцями міста, згідно з додатком.

2. Визнати  таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету

Кіровоградської  міської  ради  від   від  12  квітня    2016  року  №  223  “Про

затвердження  складу  комісії  з  питань  надання  матеріальної  допомоги

учасникам  антитерористичної  операції  та  членам  сімей  загиблих,  які  є

мешканцями м. Кіровограда”.

Міський голова                                                                                        А. Райкович

Тінькова  24 36 58



Додаток

до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської 

міської ради

“_____”  _________ 2017 

№  _____                                       

СКЛАД
комісії з питань надання матеріальної допомоги

учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих, 
які є мешканцями міста

Голова комісії

Дзюба 

Наталія Євгеніївна

- заступник  міського  голови  з  питань  діяльності

виконавчих органів ради

Заступник голови комісії

Вовк

Юлія Миколаївна

- начальник  відділу  соціальної

підтримки населення 

Секретар комісії

Гаращенко 

Анна Георгіївна

- головний  спеціаліст  сектора  по  роботі  з

учасниками  антитерористичної  операції відділу

соціальної підтримки населення 

Члени комісії:

Демішонкова

Ірина Валентинівна

- заступник  начальника  управління  соціального

захисту  населення  виконавчого  комітету

Ленінської районної у м. Кіровограді ради

Ізрайлов 

Юрій Анатолійович

- заступник  командира  стрілецького  батальйону  з

виховної  роботи  військової  частини  3011

(за згодою)

Коваленко

Сергій Миколайович

- начальник  управління  з  питань

надзвичайних  ситуацій  та  цивільного

захисту населення 
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Подлєсна 

Ілона Миколаївна

- заступник  голови  Кіровоградської  обласної

громадської організації “Патріот Кіровоградщини”

(за згодою) 

Ситник 

Олег Леонідович

- начальник відділення персоналу ДПРЗ - 1 УДСНС

України в Кіровоградській області (за згодою)

Танцюра 

Віктор

Володимирович 

- радник  міського  голови  з  питань  учасників

антитерористичної операції

Тінькова  

Олена Ігорівна

- завідувач  сектора  по  роботі  з  учасниками

антитерористичної  операції відділу  соціальної

підтримки населення 

Тислич 

Олександр

Любомирович

- начальник  відділу  кадрового  забезпечення

Управління  Служби  безпеки  України  в

Кіровоградській області (за згодою)

Ткаченко 

Станіслав

Валентинович 

- начальник  відділу  -  головний  державний

соціальний  інспектор  відділу  державних

соціальних  інспекторів  управління  соціального

захисту  населення  виконавчого  комітету

Фортечної  районної у м. Кропивницькому ради

Федькін

Олексій

Володимирович

- головний  спеціаліст  відділення  забезпечення

Кропивницького міського військового комісаріату

(за згодою)

Начальник відділу соціальної

підтримки населення                                                                       Ю. Вовк



У К Р А Ї Н А                 Доопрацьовано

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

від “_______”  _________________   2017 року                                                         № _____

Про затвердження складу комісії

з питань надання матеріальної 

допомоги учасникам антитерористичної

операції та членам сімей загиблих, 

які є мешканцями міста

Керуючись  ст.  46,  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  1  п.  “а”

ст. 34 та ст.  59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на

виконання  пунктів 2.2,  2.3 Заходів щодо реалізації  Комплексної програми
підтримки  учасників  антитерористичної  операції  в  східних  областях
України  та  членів  їх  сімей  на  2017-2019  роки,  затверджених  рішенням

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759, з метою надання

додаткових  гарантій  соціального  захисту  учасникам  антитерористичної

операції  та  членам  сімей  загиблих,  які  є  мешканцями  міста,  виконавчий

комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити  склад  комісії  з  питань  надання  матеріальної  допомоги

учасникам  антитерористичної  операції  та  членам  сімей  загиблих,  які  є

мешканцями міста, згідно з додатком.

2. Визнати  таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету

Кіровоградської  міської  ради  від   від  12  квітня    2016  року  №  223  “Про

затвердження  складу  комісії  з  питань  надання  матеріальної  допомоги

учасникам  антитерористичної  операції  та  членам  сімей  загиблих,  які  є

мешканцями м. Кіровограда”.

Міський голова                                                                                        А. Райкович

Тінькова  24 36 58



Додаток

до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської 

міської ради

“_____”  _________ 2017 
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СКЛАД
комісії з питань надання матеріальної допомоги

учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих, 
які є мешканцями міста

Голова комісії

Дзюба 

Наталія Євгеніївна

- заступник  міського  голови  з  питань  діяльності

виконавчих органів ради

Заступник голови комісії

Вовк

Юлія Миколаївна

- начальник  відділу  соціальної

підтримки населення 

Секретар комісії

Гаращенко 

Анна Георгіївна

- головний  спеціаліст  сектора  по  роботі  з

учасниками  антитерористичної  операції відділу

соціальної підтримки населення 

Члени комісії:

Демішонкова

Ірина Валентинівна

- заступник  начальника  управління  соціального

захисту  населення  виконавчого  комітету

Ленінської районної у м. Кіровограді ради

Ізрайлов 

Юрій Анатолійович

- заступник  командира  стрілецького  батальйону  з

виховної  роботи  військової  частини  3011

(за згодою)

Коваленко

Сергій Миколайович

- начальник  управління  з  питань

надзвичайних  ситуацій  та  цивільного

захисту населення 



               2

Подлєсна 

Ілона Миколаївна

- заступник  голови  Кіровоградської  обласної

громадської організації “Патріот Кіровоградщини”

(за згодою) 

Ситник 

Олег Леонідович

- начальник відділення персоналу ДПРЗ - 1 УДСНС

України в Кіровоградській області (за згодою)

Танцюра 

Віктор

Володимирович 

- радник  міського  голови  з  питань  учасників

антитерористичної операції

Тінькова  

Олена Ігорівна

- завідувач  сектора  по  роботі  з  учасниками

антитерористичної  операції відділу  соціальної

підтримки населення 

Тислич 

Олександр

Любомирович

- начальник  відділу  кадрового  забезпечення

Управління  Служби  безпеки  України  в

Кіровоградській області (за згодою)

Ткаченко 

Станіслав

Валентинович 

- начальник  відділу  -  головний  державний

соціальний  інспектор  відділу  державних

соціальних  інспекторів  управління  соціального

захисту  населення  виконавчого  комітету

Фортечної  районної у м. Кропивницькому ради

Федькін

Олексій

Володимирович

- головний  спеціаліст  відділення  забезпечення

Кропивницького міського військового комісаріату

(за згодою)

Начальник відділу соціальної

підтримки населення                                                                       Ю. Вовк
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