
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.01.2021 № 23 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження складу комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих в 

антитерористичній операції та осіб з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи 

про виплату грошової компенсації на придбання житла за їх місцем 

перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, 

які мають право на пільги  

 

 На виконання Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату 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, 

розглянувши лист управління праці та соціального захисту населення 

(25.01.2020 №183), керуючись п.2 „а” ст.34 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити склад комісії  щодо розгляду заяв членів сімей загиблих в 

антитерористичній та осіб з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи про 

виплату грошової компенсації на придбання житла за їх місцем перебування на 

обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право 

на пільги згідно з додатком. 

2. Вважати такими, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 

02.11.2016 № 344 „Про створення комісії щодо  розгляду заяв членів сімей 

загиблих в АТО та інвалідів АТО І та ІІ групи про виплату грошової 

компенсації для придбання житла за  їх місцем  перебування на обліку в 

Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги” зі змінами. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого  

заступника міського голови Масла О.М. та управління праці та соціального 

захисту населення (Лукомська Т.Е.). 

 

Міський голова                                                                 В.О. Войцехівський 
Лукомська 23320 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

від 26.01.2021 № 23 

 

Склад  

 

комісії  щодо розгляду заяв членів сімей загиблих в антитерористичній операції 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи про виплату грошової 

компенсації на придбання житла за їх місцем перебування на обліку в Єдиному 

державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги 

 

Голова комісії          -  перший заступник міського голови; 

  

Заступник голови комісії  - начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Секретар комісії  - заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення. 

  

Члени комісії: 

 

- начальник юридичного відділу; 

- начальник відділу прогнозування та розвитку громади; 

- начальник фінансового управління; 

  - начальник управління житлово-комунального господарства;  

  

- начальник управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин; 

-  голова громадської організації „Золотоніська спілка учасників АТО та 

волонтерів”(за згодою). 

 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура 
 

 
 

 
 


