
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 
 

15.03.2017                                                                                                   № 24 

 
 

Про  Комісію з розгляду заяв щодо виділення коштів на оздоровлення та 

реабілітацію демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в 

зоні проведення антитерористичної операції та які раніше не  забезпечувалися 

оздоровчими послугами та не отримували часткової грошової компенсації  на 

оздоровлення                                                          

   

Відповідно до статей 27, 28, 34, 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статті 91 Бюджетного кодексу України, на 

виконання  міської Програми соціального захисту  військовослужбовців,  

військовозобов’язаних, учасників антитерористичної операції та членів їх  

сімей, які проживають на території  населених пунктів Пирятинської міської 

ради, на 2017 рік, з метою соціальної підтримки демобілізованих 

військовослужбовців, які проходили службу в зоні проведення 

антитерористичної операції та які раніше не  забезпечувалися оздоровчими 

послугами та не отримували часткової грошової компенсації  на 

оздоровлення: 

1. Створити Комісію з розгляду заяв щодо виділення коштів на 

оздоровлення та реабілітацію демобілізованих військовослужбовців, які 

проходили службу в зоні проведення антитерористичної операції  та які 

раніше не забезпечувалися оздоровчими послугами та не отримували 

часткової грошової компенсації  на оздоровлення (далі – Комісія) у складі, що 

додається. 

2. Зобов’язати Комісію розглядати подані заяви та підготувати 

пропозиції щодо  виплати коштів на оздоровлення та реабілітацію 

демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в зоні 

проведення антитерористичної операції, які раніше не забезпечувалися 

оздоровчими послугами та не отримували часткової грошової компенсації  на 

оздоровлення.  

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради  Шикеринця І.С.  

 

 

Міський голова                                                                         О.РЯБОКОНЬ 

                                                                          

                                                                                           



                                                                                        Додаток 

                                                                                        до розпорядження  

                                                                                        міського  голови                                                                                      

                                                                                        15.03.2017 № 24 

 

СКЛАД 

комісії з розгляду заяв щодо виділення коштів на оздоровлення та 

реабілітацію демобілізованим військовослужбовцям, які проходили службу в 

зоні проведення антитерористичної операції  та які раніше не забезпечувалися 

оздоровчими послугами та не отримували часткової грошової компенсації 

допомоги на оздоровлення 

 

Шикеринець 

Ігор Станіславович 

 

- 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, голова 

комісії 
 

Кабушка 

Юлія Вікторівна 

- директор Пирятинського міського центру  

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

секретар комісії 

 

Члени Комісії: 

 

Андрейщук  

Раїса Анатоліївна 
 

- депутат міської ради  

 

Гудзь 

Віталіна Іванівна 

- головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та  звітності 

виконкому міської ради 
 

Гудзь  

Володимир Володимирович 

- начальник  управління  соціального захисту 

населення Пирятинської 

райдержадміністрації (за згодою) 
 

Солонський 

Олег Миколайович 
 

- депутат міської ради  

 

Цюра  

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності виконкому міської ради 

    

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                                              Л.В.Кочур 


