
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
          07.12.2020                                        Стрий                                  №12

Про затвердження складу комісії та
Положення про комісію по розгляду заяв і скарг
громадян щодо надання населенню субсидій
та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідно до 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» в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 року №329, п.2 
Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають 
право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 
січня 2003 р. №117 з змінами та доповненнями, п.1 ст.34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконком Стрийської міської ради

                                                      в и р і ш и в:
1.Затвердити комісію по розгляду заяв і скарг громадян, щодо надання 

населенню субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг в складі:
Грех Христина Ярославівна - заступник міського голови - голова 

комісії;
Коваль Лариса Богданівна - начальник фінансового управління 

міської ради - заступник голови комісії;
Кукляк Надія Степанівна - перший заступник начальника управління 

праці та соціального захисту населення Стрийської міської ради - член комісії;
Пінчук Ірина Петрівна - завідувач сектору прийняття рішень відділу з 

прийому документів та призначення усіх видів допомог та компенсацій - 
секретар комісії;

Темник Надія Степанівна - начальник юридичного відділу міської 
ради - член комісії;

Кот Наталія Ярославівна - начальник відділу надання соціальних 
послуг Стрийського міськрайонного центру зайнятості населення - член комісії;



Засанська Наталія Василівна - начальник відділу персоніфікованого 
обліку управління праці та соціального захисту населення - член комісії.

2.Затвердити Положення про комісію по розгляду заяв і скарг 
громадян по наданню населенню субсидій та пільг на оплату житлово-
комунальних послуг згідно з додатком.

3.Вважати таким, що втратило чинність рішення міськвиконкому 
№192 від 22 серпня 2018 року «Про затвердження складу комісії та Положення 
про комісію по розгляду заяв і скарг громадян щодо надання населенню 
субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг».

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

Міський голова                                                                            Олег Канівець


