
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 

 

16 грудня 2021 року                                 м.Шепетівка                                            № 423 

 

Про склад комісії з питань призначення 

соціальних виплат 

 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 848 від 21.10.1995 року 

«Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива», постанови Кабінету Міністрів України № 256 від 12.04.2017 

року «Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із 

соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій 

населення», постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 29.01.2003 року «Про 

Єдиний Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», постанови 

Кабінету Міністрів України № 365 від 08.06.2016 року «Деякі питання здійснення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» та керуючись ст.34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку із кадровими змінами, виконавчий 

комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Внести зміни до складу комісії з питань призначення соціальних виплат, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету  Шепетівської міської ради від 18 лютого 

2021 року № 47 (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 С.Біласа. 

 

 

Міський голова                                                                                          Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.02.2021 № 47 (в 

редакції рішення виконавчого 

комітету від 16.12.2021 №423) 

СКЛАД 

з питань призначення соціальних виплат 

 

Безкоровайна Галина Григорівна - заступник міського голови, голова комісії; 

-  

Білас Сергій Григорович   - начальник управління праці та соціального захисту 

населення, заступник голови комісії;  

-  

Матіяш Світлана Леонідівна     - начальник відділу юридичної підтримки та  кадрово-

правової роботи управління праці та  соціального 

захисту населення,   секретар комісії. 

 

Члени комісії:  

Гаврилюк Валентина Іванівна - начальник Шепетівського відділення управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Хмельницькій області;  

-  

Гудзовська Людмила Сергіївна - начальник відділу пільгового забезпечення 

управління праці та соціального захисту; 

 

Кудрик Тетяна Миколаївна - головний державний соціальний інспектор 

управління праці та соціального захисту населення; 

 

Каштан Тамара Леонідівна - заступник директора Шепетівської міськрайонної 

філії Хмельницького обласного центру зайнятості, 

член комісії (за згодою); 

 

Руденька Тетяна Григорівна - головний спеціаліст бюджетного відділу 

фінансового управління; 

 

Собчук Галина Дмитрівна 

 

- начальник відділу соціальних гарантій та 

компенсацій управління праці та соціального 

захисту населення; 

 

Савчук Марина Віталіївна - начальник Шепетівського відділу обслуговування  

громадян(сервісного центру) управління 

обслуговування  громадян головного управління 

ПФУ в Хмельницькій області, член комісії (за 

згодою). 

 

Начальник управління праці 

та соціального захисту населення                                                            Сергій БІЛАС 

 

Керуючий справами  

виконавчого  комітету                                                                            Наталія  БІЛАС 

 


