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КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  _________________ 20__ року                 м. Кременець             № __________ 

Про створення ради з питань
внутрішньо переміщених осіб 
при Кременецькій районній 
військовій адміністрації

         Відповідно до законів України ,,Про місцеві державні адміністрації”, ,,Про 
правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24 лютого 2022 
року № 64/2022 ,,Про введення воєнного стану в Україні” і № 68/2022 ,,Про 
утворення військових адміністрацій”, від 6 лютого 2023 року № 58/2023 ,,Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні”, розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 28 жовтня 2021 р. № 1364-р ,,Про схвалення Стратегії 
інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових 
рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року”, з метою 
створення публічного простору для посилення соціальної згуртованості та 
повноцінної інтеграції внутрішньо переміщених осіб:

1. Утворити раду з питань внутрішньо переміщених осіб при 
Кременецькій районній військовій адміністрації (далі - рада з питань 
внутрішньо переміщених осіб) у складі згідно з додатком.

2. Раді з питань внутрішньо переміщених осіб:
       1) забезпечити створення  публічного простору для посилення соціальної 
згуртованості та повноцінної інтеграції внутрішньо переміщених  осіб;
       2) до 15 березня 2023 року розробити проєкт положення про раду з питань
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внутрішньо переміщених осіб та подати його на затвердження до Кременецької 
районної військової адміністрації в установленому порядку.
        
       3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові 
начальника районної військової адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Начальник військової 
адміністрації                                                                                    Віталій  КУДЛАК

Алла Злочевська

Віталій Грушко

Людмила Гаврилюк

Ольга Гордійчук               

Зоряна Павлюк



Додаток                                                                                               
до розпорядження начальника                  
районної військової адміністрації
________________№___________                       

СКЛАД
 ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Кременецькій районній 

військовій адміністрації

ЗЛОЧЕВСЬКА
Алла Миколаївна

- заступник начальника районної військової 
адміністрації, голова ради

ГАВРИЛЮК 
Людмила Михайлівна

- начальник управління соціального захисту 
населення районної військової адміністрації, 
заступник голови ради

ГОРДІЙЧУК 
Ольга Миколаївна

- заступник начальника відділу прийому, 
призначення усіх видів соціальних допомог  
управління соціального захисту населення 
районної військової адміністрації, секретар 
ради

Члени ради:

БРЕГА 
Ірина Миколаївна

- начальник відділу центру надання 
адміністративних послуг Вишнівецької 
селищної ради (за згодою) 

БІЛОРУС 
Віталій Антонович

- засновник Благодійної організації „Дотик”
(за згодою)

ВАЖЕЛЬСЬКА 
Тетяна Василівна  

ВЕРБИЦЬКА
Валентина  Ришардівна

- заступник сільського голови Бурсуківської 
          сільської ради (за згодою)

- директор Кременецького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (за згодою)

КАСАТКІН 
Богдан Святославович

- начальник відділу соціального захисту 
населення та праці Почаївської міської ради
(за згодою)
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КАЗМІРЧУК 
Олег Вікторович   
    
                     

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів Лановецької міської ради
(за згодою)

КОТОВСЬКИЙ 
Олександр Леонідович               

- засновник Благодійної Організації 
Благодійний Фонд „Погляд” (за згодою)

НАБОК 
Роман Миколайович

ОМЕЛЬЧУК 
Ірина Тимофіївна

- начальник управління соціального захисту 
населення та охорони здоров’я Кременецької 
міської ради (за згодою)

- заступник начальника Кременецького відділу 
управління міграційної служби України в 
Тернопільській області (за згодою)

СКИБІЦЬКА
Світлана Анатоліївна                      

     -    директор центру надання соціальних послуг   
          Шумської міської ради (за згодою)

СЛОБОДЯНЮК
Тетяна Вікторівна

- начальник відділу соціального захисту 
населення Лопушненської сільської ради
(за згодою)

ЯРЕМИШИН
Оксана Іванівна

     -    начальник відділу кадрової, юридичної та    
          загальної роботи Великодедеркальської                        
          сільської ради (за згодою)

Начальник управління соціального
захисту населення районної 
військової  адміністрації                                              Людмила ГАВРИЛЮК
                                
Ольга Гордійчук


