
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
16 грудня 2021 року                                 м.Шепетівка                                          № 421 

 

Про склад комісії з питань виплати 

грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для деяких 

категорій осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність 

України та членів їх сімей; які брали 

участь у бойових діях на території інших 

держав та членів їх сімей; для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України 

 

       
На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 719 від 19 жовтня 2016 р. 

«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей»; постанови 

Кабінету Міністрів України № 214 від 28 березня 2018 р. « Питання забезпечення житлом 

деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також 

членів їх сімей»; постанови Кабінету Міністрів України № 280 від 18 квітня 2018 р. 

«Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України», керуючись ст. 34 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні,” та у зв’язку із кадровими змінами, виконавчий комітет 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до складу комісії з питань виплати грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей; які брали 

участь у бойових діях на території інших держав та членів їх сімей; для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність,  суверенітет та територіальну цілісність 

України, затвердженого рішенням виконавчого комітету  Шепетівської міської ради від 18 

лютого 2021 року № 45 (Додаток 2), виклавши його в новій редакції. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на заступника міського голови 

відповідно до розподілу обов’язків та начальника управління праці та соціального 

захисту населення СБіласа. 
 

 
Міський голова                                                                                          Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради  від 

18.02.2021 №45 (в редакції рішення 

виконавчого комітету від 

16.12.2021 № 421) 
 

Склад комісії 

з питань виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України та членів їх сімей; які брали участь у бойових діях на території інших 

держав та членів їх сімей; для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України. 

 

1. 
Безкоровайна Галина 

Григорівна 

- заступник міського голови, голова комісії 

2. 
Дрищ Василь Олексійович - начальник фінансового управління, заступник 

голови комісії 

3. Вержбицька Альона Юріївна - начальник відділу житлових питань та 

комунального майна - юрисконсульт управління 

житлово-комунального господарства, секретар 

комісії 

4. Ратушний Руслан 

Вікторович 

- начальник відділу правового та кадрового 

забезпечення  

5. Білас Сергій Григорович - начальник управління праці та соціального захисту 

населення; 

6. Гринь Олександр 

Михайлович 

- начальник управління економіки. . підприємництва 

та підтримки інвестицій виконавчого комітету 

міської ради; 

7. Гудзик Юрій Андрійович - начальник управління житлово-комунального 

господарства; 

8. 
Дорощук Руслан 

Ростиславович 
- начальник відділу містобудування та архітектури 

9. Кучер Валентина 

Миколаївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності управління праці та соціального захисту 

населення 

10. 
Окорський Валерій 

Миколайович 

- голова Шепетівської міської організації ветеранів 
Афганістану 

11. Матіяш Світлана Леонідовна 
 

- Начальник відділу юридичної підтримки та 

кадрово-правової роботи управління праці та 

соціального захисту населення 

 

 
Начальник управління праці 

та соціального захисту населення                                                            Сергій БІЛАС 

 

Керуючий справами  

виконавчого  комітету                                                                              Наталія  БІЛАС 

 


