ГЛОБИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Про
внесення
змін
до
розпорядження голови районної
державної
адміністрації
від
23.04.2018 № 134

Відповідно до статей 6, 23, 39 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації” та у зв’язку з кадровими змінами:
Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації
від 23.04.2018 № 134 “Про створення районної комісії щодо розгляду заяв
членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової
компенсації”, виклавши склад районної комісії щодо розгляду заяв членів сімей
загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації у новій
редакції (додається).
Голова
районної державної
адміністрації

вк

В.ДАНИЛЕВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови
Глобинської
районної
державної адміністрації
23.04.2018 № 134
(у редакції розпорядження
голови
Глобинської
районної
державної
адміністрації
10.01.2019 № 5 )

СКЛАД
районної комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з
інвалідністю про виплату грошової компенсації
Авраменко
Інна Леонідівна

- перший заступник голови районної державної
адміністрації, голова комісії

Кондуфор
Інна Віталіївна

начальник
відділу
архітектури,
містобудування,
цивільного
захисту та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації, заступник голови комісії

Стицун
Віталіна Володимирівна

- начальник відділу по контролю за
правильністю призначення і виплати пенсій та
побутового
обслуговування
інвалідів,
ветеранів війни та праці, пенсіонерів
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, секретар комісії
Члени комісії:

Голушко
Ольга Миколаївна

- начальник відділу юридичного забезпечення,
взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної роботи апарату
райдержадміністрації

Грицай
Світлана Вікторівна

- начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

2
Коваленко
Ігор Васильович

- заступник військового комісара – начальник
відділення комплектування Глобинського
районного військового комісаріату (за згодою)

Миколаєнко
Олександр Олександрович

начальник
фінансового
райдержадміністрації

Нагацький
Сергій Іванович

- провідний спеціаліст відділу комунального
майна та закупівель виконкому Глобинської
міської ради (за згодою)

Тригуб
Артем Олександрович

- голова громадського об’єднання учасників
АТО (за згодою)

Начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації

вк

С.В.Грицай

управління

Розпорядження підготовлено управлінням соціального захисту населення
райдержадміністрації
Начальник управління

С.В.Грицай

Погоджено:
Перший заступник голови
райдержадміністрації

І.Л.Авраменко

Начальник відділу юридичного
забезпечення, взаємодії з
правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації

О.М.Голушко

Начальник загального відділу
апарату райдержадміністрації

Л.Л.Бугаєць

Керівник апарату
райдержадміністрації

Л.М.Савченко

Пояснювальна записка
до проекту розпорядження “Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації від 23.04.2018 року 134”
1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.
Цей проект розпорядження розроблено відповідно постанови Кабінету
Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 “Питання забезпечення
житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей” (зі змінами),
постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 214
“Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у
бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей”.
2. Мета і шляхи її досягнення.
Основним завданням, яке визначене в проекті розпорядження, є
реалізація права членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів, які
потребують поліпшення житлових умов, на виплату грошової компенсації.
3. Правові аспекти.
Даний проект розпорядження розроблено відповідно постанови Кабінету
Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 “Питання забезпечення
житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей” (зі змінами),
постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 214
“Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у
бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей”.
4. Фінансово-економічне обґрунтування.
Фінансується за рахунок коштів державного бюджету.
5. Позиції заінтересованих органів.
У проекті розпорядження врахована пропозиція управлінь та відділів
райдержадміністрації, а також заінтересованих районних організацій.
6. Регіональний аспект.
Прийняття розпорядження сприятиме покращенню роботи з особами, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та
осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також їх
сімей, які потребують забезпечення житлом, поліпшення житлових умов, та
отримання грошової компенсації.
7. Громадське обговорення.
Проект розпорядження не потребує громадського обговорення .

8. Прогноз результатів.
Реалізація завдань, передбачених проектом розпорядження, вплине на
посилення соціального захисту осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, та осіб, які брали участь у бойових діях на
території інших держав, а також їх сімей, які потребують забезпечення житлом,
поліпшення житлових умов, та отримання грошової компенсації.
Начальник управління

С.В.Грицай

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту розпорядження “Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації від 23.04.2018 року 134”
Зміст положення чинного
розпорядження
Авраменко Інна Леонідівна – перший
заступник голови районної державної
адміністрації, голова комісії

Зміст відповідного положення проекту
розпорядження
Авраменко Інна Леонідівна – перший
заступник голови районної державної
адміністрації, голова комісії

Кондуфор Інна Віталіївна - начальник
відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства
та
цивільного
захисту
райдержадміністрації,
заступник
голови комісії

Кондуфор Інна Віталіївна - начальник
відділу архітектури, містобудування,
цивільного захисту та
житлово–
комунального
господарства
райдержадміністрації,
заступник
голови комісії

Стицун Віталіна Володимирівна начальник відділу по контролю за
правильністю призначення і виплати
пенсій та побутового обслуговування
інвалідів, ветеранів війни та праці,
пенсіонерів управління соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, секретар комісії
Голушко
Ольга
Миколаївна
начальник
відділу
юридичного
забезпечення,
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
оборонної та мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації

Стицун Віталіна Володимирівна начальник відділу по контролю за
правильністю призначення і виплати
пенсій та побутового обслуговування
інвалідів, ветеранів війни та праці,
пенсіонерів управління соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, секретар комісії
Голушко
Ольга
Миколаївна
начальник
відділу
юридичного
забезпечення,
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
оборонної та мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації

Коваленко
Ігор
Васильович
заступник військового комісара –
начальник відділення комплектування
Глобинського районного військового
комісаріату
Миколаєнко
Олександр
Олександрович
начальник
фінансового управління Глобинської
райдержадміністрації

Коваленко
Ігор
Васильович
заступник військового комісара –
начальник відділення комплектування
Глобинського районного військового
комісаріату
Миколаєнко
Олександр
Олександрович
начальник
фінансового управління Глобинської
райдержадміністрації

Нагацький
провідний

Сергій
Іванович
- Нагацький
спеціаліст
відділу провідний

Сергій
Іванович
спеціаліст
відділу

комунального майна та закупівель
виконкому Глобинської міської ради
Тригуб Артем Олександрович - голова
громадського об’єднання учасників
АТО
Шебедя
Наталія
Антонівна
начальник управління соціального
захисту
населення
Глобинської
райдержадміністрації

Начальник управління
Стицун
2-49-37

комунального майна та закупівель
виконкому Глобинської міської ради
Тригуб Артем Олександрович - голова
громадського об’єднання учасників
АТО
Грицай
Світлана
Вікторівна
начальник управління соціального
захисту
населення
Глобинської
райдержадміністрації

С.В.Грицай

