
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 365 від 08 червня 2016 
року «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам » та керуючись п. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради                                                       
В и р і ш и в :

Христина Грех – заступник міського голови - голова комісії; 
Станіслав Панилик – начальник управління праці та соціального захисту 

населення - заступник голови комісії;
Оксана Олійник – завідувач сектору прийому громадян відділу з прийому 

документів та призначення усіх видів допомог та компенсацій управління праці та 
соціального захисту населення - секретар комісії; 

Лариса Коваль – начальник фінансового управління Стрийської міської 
ради – член комісії;

 Володимир Шкраба – начальник Стрийського МВ ГУ ДМС України у 
Львівській області – член комісії;

07.12.2020 р.                 м. Стрий                               №10

Про затвердження складу комісії та
Положення про комісію з розгляду документів
для призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам та здійснення 
контролю за їх проведенням за місцем фактичного проживання
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
“ Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам”.

           

1. Затвердити комісію з розгляду документів для призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та здійснення контролю за їх 
проведенням за місцем фактичного проживання в складі:



Андрій Яворський – співробітник Стрийського МРВ УСБ у Львівській 
області – член комісії;

Ольга Вітів – головний державний соціальний інспектор управління праці 
та соціального захисту населення – член комісії;

Наталія Борко – завідувач сектору медичних та соціальних послуг 
Стрийського відділення Фонду соціального страхування – член комісії;

Андрій Федевич – начальник сектору превенції Стрийського відділення 
поліції – член комісії;

Наталія Кот – начальник відділу надання соціальних послуг Стрийського 
міськрайонного центру зайнятості населення.

2. Затвердити Положення про комісію з розгляду документів для 
призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та 
здійснення контролю за їх проведенням за місцем фактичного проживання.

3. Вважати таким, що втратив чинність п. 1 рішення міськвиконкому від 18 
липня 2019 року № 166.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Х. Грех.

Міський голова                                                                        Олег Канівець

http://stryi-rada.gov.ua/vykonkom/rv102020dod1.doc

