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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

Ш Я смт Новопсков № г/-'  /

Про створення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам

Відповідно до ст.ст. 6, 23, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
постанови Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 365 «Деякі питання 
здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», з метою соціального 
захисту внутрішньо переміщених осіб 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Створити комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам (далі — Комісія) та затвердити склад Комісії, що додається.

2. У своїй діяльності Комісії керуватися Порядком призначення/відновлення 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 08 червня 2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних 
виплат внутрішньо переміщеним особам».

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 01 липня 2016 року № 322 «Про створення комісії питань призначення 
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

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

В.о. голови Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
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Склад
комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо

переміщеним особам

Скороход 
Олександр Олексійович

Обрізанова 
Олена Володимирівна

Літвінова 
Анна Миколаївна

Риб’янець 
Марина Сергіївна

- заступник голови райдержадміністрації, голова 
комісії;

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

- головний спеціаліст Новопсковського відділу з 
обслуговування громадян Марківського 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України 
Луганської області, секретар комісії (з питань 
виплати пенсій) (за згодою);
- головний спеціаліст відділу персоніфікованого 
обліку отримувачів пільг та контролю за 
правильністю призначення та виплати пенсій 
управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації, секретар комісії (з питань 
соціальних виплат);

Члени комісії:

Метасьова 
Людмила Вікторівна

Михайличенко 
Ігор Миколайович

Сорокіна 
Ольга Сергіївна

- заступник директора Новопсковського районного 
центру зайнятості (за згодою);

- головний державний соціальний інспектор 
управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації;

- страховий експерт з охорони праці сектору 
профілактики страхових випадків Старобільського 
відділення управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України у Луганській 
області (за згодою).


