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КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від _________________ 20__ року           м. Кременець            № __________

Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації
від 02 червня 2021 року № 122/02-07/1

Відповідно до Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, у 
зв’язку із кадровими змінами в районній державній адміністрації:

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 02 червня 2021 року № 122/02-07/1 „Про утворення районної 
комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих учасників бойових дій на 
території інших держав та осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників 
бойових дій на території інших держав про виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення”, виклавши додаток у редакції, що 
додається.

2.  Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 07 жовтня 2021 року № 202/02-07.1 „Про внесення 
змін до розпорядження  голови   райдержадміністрації  від 02 червня 2021 року 
№ 122/02-07/1”.

Начальник військової адміністрації                                       Віталій КУДЛАК

Алла Злочевська
Віталій Грушко  
Людмила Гаврилюк
Ганна Валецька
Зоряна Павлюк
Катерина Калітка
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Додаток
до розпорядження голови районної 
державної адміністрації
02.06.2021 №122/02-07/1
(у редакції розпорядження
начальника районної військової
адміністрації
_________ 2023 №____________)

СКЛАД 
районної комісії щодо розгляду заяв  членів сімей загиблих учасників 

бойових дій на території інших держав та осіб з інвалідністю І – ІІ групи з 
числа  учасників бойових дій на території інших держав про виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

ЗЛОЧЕВСЬКА
Алла Миколаївна     

- заступник начальника районної військової 
адміністрації, голова комісії

ГАВРИЛЮК
Людмила Михайлівна

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

ВАЛЕЦЬКА
Ганна Сергіївна

- головний спеціаліст відділу соціальної 
підтримки осіб з інвалідністю, ветеранів 
війни, гендерної рівності, протидії насильству 
управління соціального захисту населення 
районної військової адміністрації, секретар 
комісії

Члени комісії:

БЕРЕЗОВСЬКИЙ 
Роман Борисович

- начальник управління соціально-
економічного розвитку територій районної 
військової адміністрації

ГОЛОД
Володимир Богданович

- заступник начальника управління - начальник 
відділу містобудування, житлово-
комунального господарства та 
інфраструктури управління соціально-
економічного розвитку територій районної 
військової адміністрації

ЖМАЧЕНКО
Юлія Юріївна

- головний спеціаліст-юрисконсульт 
управління соціального захисту населення 
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районної військової адміністрації

КАЗМІРУК
Ірина Миколаївна

- начальник відділу з питань фінансів та 
внутрішнього аудиту районної військової 
адміністрації

МАТВІЮК 
Микола Миколайович

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

ТРАЧУК                                      
Ігор Володимирович

- голова Кременецького районного відділення 
Української спілки ветеранів Афганістану (за 
згодою)

Начальник управління 
соціального захисту населення 
військової адміністрації                                                  Людмила ГАВРИЛЮК

Ганна Валецька


