
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__17.10.2018____                                                                                                   №___347___ 

м. Лиман 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської 

ради від 19.07.2017№257« Про 

створення комісії з питань при- 

значення (відновлення) соціаль- 

них виплат внутрішньо перемі- 

щеним особам» 

 

 

 

В зв’язку з кадровими змінами та згідно Постанови Кабінету Міністрів 

України від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам», керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до складу комісії з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам: 

 

1.1 Вивести зі складу комісії з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам: 

Максимчука Сергія Михайловича – оперуповноваженого Лиманського РВ 

другого управління ГУ  СБ України в Донецькій та Луганській областях  

 

1.2 Ввести до складу комісії з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам: 

Опанасенка Ігоря Олександровича – оперуповноваженого Лиманського РВ 

другого управління ( з дислокацією в м.Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБУ в 

Донецькій та Луганській областях 

 

1.3 Вивести зі складу робочої групи для додаткової перевірки фактичного місця 

проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб: 

Максимчука Сергія Михайловича – оперуповноваженого Лиманського РВ 

другого управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях  

 



1.4 Ввести до складу робочої групи для додаткової перевірки фактичного місця 

проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб: 

Опанасенка Ігоря Олександровича – оперуповноваженого Лиманського РВ 

другого управління ( з дислокацією в м.Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБУ в 

Донецькій та Луганській областях 

2. Затвердити склад комісії з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам, та склад робочої групи для додаткової 

перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених 

осіб в новій редакції.(додається) 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Гамаюнову Ю.М. 

 

 

 

Міський голова         П.Ф.Цимідан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

_17.10.2018_№__347_ 

 

СКЛАД 

 

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

 

Гамаюнова Юлія Миколаївна заступник міського голови,  

голова комісії 
 

Хабло Наталія Миколаївна заступник начальника відділу з питань 
призначення, перерахунку та виплати 

пенсій №3 Бахмутсько-Лиманського 

об’єднаного управління Пенсійного 

фонду України в Донецькій області, 
заступник голови комісії. (за згодою) 

 

Вощана Лариса Олександрівна заступник начальника відділу державних 

соціальних інспекторів управління 
соціального захисту населення 
Лиманської міської ради, секретар комісії 
 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ 
 

 

Ганул Євгеній Юрійович начальник Лиманського міського 

відділення управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування 
України в Донецькій обл.( за згодою) 

 

Заярний Владислав Миколайович головний спеціаліст відділу роботи з 
потерпілими Лиманського міського 

відділення управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування 
України в Донецької обл. (за згодою) 

 

Кисіль Сергій Борисович головний спеціаліст відділу з питань 
призначення, перерахунку та виплати 

пенсій №3 Бахмутсько-Лиманського 

об’єднаного управління Пенсійного 

фонду України в Донецькій області(за 
згодою) 



Мальченко Ганна Вікторівна начальник управління соціального 

захисту населення Лиманської міської 
ради 

 

Мальцев Олександр Олегович старший дільничний офіцер поліції 
сектору превенції Лиманського ВП 

Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій 

обл. (за згодою) 

 

Опанасенко Ігор Олександрович оперуповноважений Лиманського РВ 

другого управління ( з дислокацією в 
м.Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБУ в 
Донецькій та Луганській областях (за 
згодою) 

 

Шевченко Юрій Сергійович провідний юрист-консульт Лиманського 

міського центру зайнятості (за згодою)  

 

Шуляченко Ірина Олексіївна начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Лиманської міської 
ради 

 

 

 

Склад комісії з питань призначення(відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам розроблено управлінням соціального захисту населення 
Лиманської міської ради. 

 

 

 

Начальник управління соціального 

захисту населення Лиманської міської ради     Г.В.Мальченко 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Лиманської міської ради        Р.О.Малий 

 



Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради  

           17.10.2018 № 347 

 

С К Л А Д 

робочої групи для додаткової перевірки фактичного місця 

проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб 

 

Корабель Людмила Миколаївна - головний спеціаліст відділу з питань 

призначення, перерахунку та виплати 

пенсій № 4 Бахмутсько-Лиманського 

об’єднаного управління Пенсійного 

фонду України в Донецькій області, 

голова робочої групи(за згодою) 

Струц Микола Миколайович - державний соціальний інспектор 

управління соціального захисту 

населення Лиманської міської ради, 

секретар робочої групи. 

 

Члени робочої групи: 

Безгубов Микола Володимирович 

 

Богуславський Олег Миколайович 

 

Герасименко Володимир 

Володимирович 

Заболотний Василь Іванович 

 

Мальцев Олександр Олегович 

 

 

- староста   Рубцівського 

старостинського округу  

- староста   Ярівського 

старостинського округу 

- староста   Рідкодубівського 

старостинського округу 

- староста   Яцьківського 

старостинського округу 

- старший дільничний офіцер 

сектору превенції Лиманського ВП 

Слов’янського ВП ГУНП в 

Донецькій області ( за згодою) 

Меделяєва Наталія Василівна 

 

Мікулін Олексій Іванович 

 

Опанасенко Ігор Олександрович 

 

 

 

 

 

Парфьонова Наталія Олексіївна 

 

 

 

- староста   Новоселівського 

старостинського округу 

- староста   Зарічненського 

старостинського округу  

- оперуповноважений Лиманського 

РВ другого управління ( з 

дислокацією в м. Маріуполь 

Донецької обл.) ГУ СБУ в 

Донецькій та Луганській областях 

(за згодою) 

- директор територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

м. Лиман 



Погуляй Інна Михайлівна - староста   Дробишевського 

старостинського округу 

Рибалко Юлія Володимирівна 

 

Сердюк Віталій Вікторович 

 

Сиротенко Олександр Миколайович 

 

Сичов Анатолій Васильович 

 

Філоненко Любов Василівна 

 

 

- староста   Ямпільського 

старостинського округу 

- староста   Коровоярського 

старостинського округу 

- староста   Шандриголівського 

старостинського округу 

- староста   Тернівського 

старостинського округу  

- староста   Криволуцького 

старостинського округу 

 

Склад робочої групи для додаткової перевірки фактичного місця 

проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб розроблено управлінням 

соціального захисту населення Лиманської міської ради. 

 

 

 

Начальник управління соціального 

захисту населення Лиманської міської ради         Г.В.Мальченко 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Лиманської міської ради            Р.О.Малий 

 

 


