
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про оновлений склад комісії для 

формування пропозицій стосовно 

потреби щодо спрямування у 2020 році 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень і 

визначення дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, яким буде придбано 

житло або призначено грошову 

компенсацію 

 

Відповідно до пункту 9 Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877               

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 515), з 

метою формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у 

2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень і визначення 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,  яким 

буде придбано житло або призначено грошову компенсацію:   
 

1. Оновити склад комісії для формування пропозицій стосовно потреби 

щодо спрямування у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим 
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бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень і визначення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло або призначено грошову 

компенсацію із урахуванням внесених змін згідно з додатком. 

2.  Контроль за виконанням даного розпорядження доручити заступнику 

голови райдержадміністрації Степану НОВІНЧУКУ. 

    

 

Голова адміністрації                                                 Володимир ШИПІТКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Стапан Новінчук 

               Володимир Лилик 

               Василь Корнак 

               Юрій Мишкун 

               Володимир Коцюк 

     Олеся Лобур 

   Ганна Бурак 

Додаток  
 

до розпорядження голови 
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районної державної адміністрації 
 

__ __________2021     №_____ 

 

 

СКЛАД 

комісії для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у 

2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень і визначення 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 

яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію 
 

 

НОВІНЧУК 

Степан Михайлович 

- заступник голови районної державної 

адміністрації, голова комісії 
 

КОРНАК 

Василь Дмитрович 

 

- начальник служби у справах дітей 

районної державної адміністрації, 

заступник голови  комісії 

 

МИШКУН 

Юрій Петрович 

- головний спеціаліст сектору взаємодії з 

територіальними громадами з питань 

соціального захисту дітей, ведення бази 

даних служби у справах 

дітей райдержадміністрації, секретар 

комісії 

 

Члени комісії: 

 

ВІНЦКОВСЬКА  

Галина Володимирівна 

 

 

 

- 

 

 

 

 

заступник начальника - начальник відділу 

бюджету та бухгалтерського обліку 

фінансового управління районної державної 

адміністрації 
 

ГАФАРОВ  

Равіль Фаімович 

- головний спеціаліст  відділу 

містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства  районної 

державної адміністрації 
 

ГАЩИЦ  

Світлана Ярославівна 

- заступник начальника управління, 

начальник відділу з питань призначень, 

виплати соціальних допомог управління 

соціального захисту населення районної 

державної адміністрації 
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КОЦЮК 

Володимир Михайлович 

 

- начальник відділу юридичної роботи та 

запобігання корупції районної державної 

адміністрації  

 

МАЛЬОВАНА 

Лідія Михайлівна 

- заступник начальника відділу 

обслуговування розпорядників коштів та 

інших клієнтів управління державної 

казначейської служби України у 

Чортківському  районі (за згодою) 

   

   

Начальник  служби у 

справах дітей адміністрації               Василь КОРНАК 

 
  Юрій Мишкун 


