
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
16 грудня 2021 року                                 м.Шепетівка                          № 422 

 

Про склад комісії по розгляду питань, 

пов’язаних із встановленням статусу 

учасника війни відповідно до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2015р. №739 

«Питання надання статусу учасника війни деяким особам», постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.04.1996 р. № 458 «Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із 

встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», наказу Міністерства соціальної політики 

від 30.05.1996 р. № 79 «Про затвердження Типового положення про комісії для розгляду 

питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та у зв’язку із 

кадровими змінами,керуючись ст.ст. 34,40 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до складу комісії по розгляду питань, пов’язаних із встановленням 

статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», затвердженого рішенням виконавчого комітету  

Шепетівської міської ради від 19 серпня 2021 року № 264 (Додаток 1), 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 С.Біласа. 

 

 

Міський голова                                                                                           Віталій БУЗИЛЬ 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 19.08.2021 № 264 

(в редакції рішення виконавчого 

комітету від 16.12.2021 №422) 

 

СКЛАД 

комісії по розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно 

до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

 

Безкоровайна Галина Григорівна - заступник міського голови, голова 

комісії; 

Білас Сергій Григорович   - начальник управління праці та 

соціального захисту населення, 

заступник голови комісії;  

Сорочан Оксана Володимирівна      - завідувач сектору з обслуговування 

інвалідів, ветеранів війни і праці 

управління праці та                                    

соціального захисту населення,                                                              

секретар комісії. 

 

Члени комісії: 

 

 

Герасименко Олег Ігорович     - голова  Шепетівської міської ради 

ветеранів;  

-  

Царук Сергій Васильович        - ТВО начальника Шепетівського 

районного територіального центру 

комплектування та                                                   

соціальної підтримки; 

 

Матіяш Світлана Леонідівна     - начальник відділу юридичної підтримки 

та  кадрово-правової роботи управління 

праці та  соціального захисту населення; 

 

Гудзовська Людмила Сергіївна   - начальник відділу пільгового 

забезпечення управління праці та 

соціального захисту                                                     

населення; 

 

Покотило Олена Вікторівна         - начальник архівного відділу. 

 

 

 

Начальник управління праці 

та соціального захисту населення                                                            Сергій БІЛАС 

 

Керуючий справами  

виконавчого  комітету                                                                            Наталія  БІЛАС 

 


