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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 24 лютого 2022 року № 27/02-07/1

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

        Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 24 лютого 2022 року № 27/02-07/1 ,,Про утворення районної комісії щодо 
розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України про виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення”, виклавши додаток у 
редакції, що додається. 

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
від 24 лютого 2022 року № 27/02-07/1
(у редакції розпорядження начальника
районної військової адміністрації
_______________2023 №___________)

СКЛАД
районної комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України 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

БІЛОСЕВИЧ
Іван Анатолійович

-

-

начальник управління соціально-економічного 
розвитку територій районної військової 
адміністрації

голова громадської організації ,,Cпілка  
учасників бойових дій АТО Кременецького 
району” (за згодою)  

ГОЛОД
Володимир Богданович

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



ГОНЧАРЕНКО
Вадим Віталійович

ЖУЖЕЛЬСЬКИЙ               
Григорій Васильович

-

-

           2

член громадської організації ,,Спілка учасників 
АТО ,,Борці за справедливість” м. Шумськ 
(за згодою)

голова спілки інвалідів АТО Кременецької, 
Почаївської міських та Лопушненської сільської 
рад (за згодою)

КАЗМІРУК
Ірина Миколаївна

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

ХАРЧУК
Дмитро Миколайович

ШАПОВАЛ
Олег Ярославович

-

-

заступник голови громадської організації ,,Воїни 
АТО Лановеччини” (за згодою)

уповноважений представник учасників АТО 
Вишнівецької селищної ради (за згодою)

Начальник управління
соціального захисту населення 
військової адміністрації                                            Людмила ГАВРИЛЮК

Ганна Валецька


