
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

//селі вил ЛСШ смт Новопсков

Про створення комісії з розгляду звернень громадян щодо надання субсидій, державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та включення до державного реєстру 
пільговиків

Відповідно до ст. ст. 6, 13, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення 
порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 
«Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (із змінами), 
постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250 «Про затвердження 
Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» (із 
змінами), з метою забезпечення належної роботи комісії з розгляду звернень громадян щодо 
надання субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та включення до 
державного реєстру пільговиків 
з о б о в ’ я з у ю:

1. Створити комісію з розгляду звернень громадян щодо надання субсидій, державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та включення до державного реєстру 
пільговиків (далі -  Комісія) та затвердити склад комісії, що додається.

2. У своїй діяльності комісії керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 
21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива» (із змінами), постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, 
які мають право на пільги» (із змінами) та постановою Кабінету Міністрів України від 
24 лютого 2003 року № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» (із змінами).

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 01 серпня 2019 року № 253 «Про створення комісії з розгляду звернень 
громадян щодо надання субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та 
включення до державного реєстру пільговиків».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрації Олександра Скорохода.

В.о. голови



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
// си £ с/ 05~

Склад
комісії з розгляду звернень громадян щодо надання субсидій, державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям та включення до державного реєстру пільговиків

Скороход 
Олександр Олексійович

Хомутянська 
Світлана Іванівна

Ізюмський 
Ярослав Олександрович

заступник голови райдержадміністрації, голова комісії;

начальник управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації, заступник голови комісії;

заступник начальника відділу призначень державних 
соціальних допомог, компенсацій та житлових субсидій 
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, секретар комісії;

Члени комісії:

Обрізанова 
Олена Володимирівна

Куцоконенко 
Лідія Іванівна

Сєрікова 
Тамара Миколаївна

Пінчук 
Анастасія Анатоліївна

Єршова 
Катерина Сергіївна

Колесник 
Світлана Іванівна

заступник начальника управління - начальник відділу 
персоніфікованого обліку отримувачів пільг та контролю за 
правильністю призначення та виплати пенсій управління 
соціального захисту населення райдержадміністрації;

заступник начальника управління - начальник відділу з 
контролю за правильністю призначення державних 
соціальних допомог, компенсацій та житлових субсидій 
управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації;

начальник відділу призначень державних соціальних 
допомог, компенсацій та житлових субсидій управління 
соціального захисту населення райдержадміністрації;

начальник відділу прийому заяв та документів з призначення 
державних соціальних допомог, компенсацій та житлових 
субсидій управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації;

державний соціальний інспектор відділу з контролю за 
правильністю призначення державних соціальних допомог, 
компенсацій та житлових субсидій управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації;

начальник служби у справах дітей райдержадміністрації;

Попова 
Олена Олександрівна

начальник відділу фінансів та економічного аналізу 
управління фінансів райдержадміністрації;

Слюсарєв 
Віталій Іванович

начальник відділу соціального захисту Новопсковської 
селищної ради (за згодою).


