
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про оновлений склад комісії з 

питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, призначення 

житлових субсидій та про 

включення до ЄДАРПу інформації 

про пільговика за місцем 

фактичного проживання 

 

У зв’язку з проведеними кадровими змінами в районній державній 

адміністрації та з метою соціально вивіреного вирішення питань призначення  

житлових субсидій, надання пільг за фактичним місцем проживання, а також 

контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам:  

 

1. Оновити посадовий склад комісії з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, призначення житлових 

субсидій та про включення до ЄДАРПу інформації про пільговика за місцем 

фактичного проживання у складі згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 1 до розпорядження 

голови районної державної адміністрації від 19 жовтня 2020 року № 194/01-1  

«Про комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам, призначення житлових субсидій та про 

включення до ЄДАРПу інформації про пільговика за місцем фактичного 

проживання». 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації Степана НОВІНЧУКА. 
  

   Голова адміністрації               Володимир ШИПІТКО 
 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 57/01-1 від 16.03.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000766A43006440FE01  

Підписувач ШИПІТКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 

Дійсний з 29.01.2021 15:07:42 по 29.01.2022 23:59:59 
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Степан Новінчук 

Людмила Мельник 

Любов Морозко 

Володимир Коцюк 

Олеся Лобур 

Ганна Бурак 
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Додаток  

 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

___ _______ 2021 № ______ 

 

ПОСАДОВИЙ  СКЛАД  КОМІСІЇ 

 

 з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, призначення житлових субсидій та про включення 

до ЄДАРПу інформації про пільговика за місцем фактичного проживання 

 

Заступник голови райдержадміністрації, голова  комісії; 

 Заступник начальника-начальник відділу з питань призначення, виплати 

соціальних допомог управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, заступник голови комісії; 

 Начальник відділу обслуговування громадян та діловодства управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації, секретар комісії 

 

                                         Члени комісії: 

        Заступник голови районної ради (за згодою); 

        Начальник Чортківського відділення управління виконавчої дирекції  

Фонду соціального страхування України в Тернопільській області (за згодою 

при розгляді питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам); 

 Начальник відділу обслуговування громадян №12 (сервісний центр) 

Головного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області (за 

згодою при розгляді питань призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам); 

 Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації; 

 Директор Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру 

зайнятості; 

 Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності 

КНП «Чортківська ЦКРЛ»  (за згодою); 

 Заступник начальника управління- начальник відділу соціальної підтримки 

пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації; 

 Головний спеціаліст з питань призначення, виплати соціальних допомог 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації; 
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 Головний спеціаліст сектору контролю за наданням соціальної підтримки 

та нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій 

управління соціального захисту населення райдержадміністрації; 

 Головний спеціаліст бюджетного відділу райфінуправління 

райдержадміністрації; 

Головний спеціаліст Чортківського районного відділу УДМС України в 

Тернопільській області (за згодою при розгляді питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам). 

 

 

Начальник управління соціального 

захисту населення адміністрації 

                                                                                                                                                  

                                 Любов МОРОЗКО 

 

 
 Світлана Гащиц  

 

 

 

 

 


