
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
                                        РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
14.02.2019                                                                                                   № 37 
 
 
Про комісію з розгляду заяв про 
виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі 
приміщення  
 

 
Відповідно до статей 6,13,23 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 
19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 
також членів їх сімей» (із змінами), від 28.03.2018 № 214 «Питання 
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на 
території інших держав, а також членів їх сімей», від 18.04.2018 № 280 
«Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», з метою 
поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб та деяких категорій 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України,  брали участь у бойових діях на території інших держав, а також 
членів їх сімей: 

1. Створити комісію з розгляду заяв про виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення (далі - комісія) та затвердити її склад 
(додається). 

2. Комісії у своїй роботі керуватися Порядком виплати грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, а також членів їх сімей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій 
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, а також членів їх сімей» (із змінами), Порядком виплати грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій 
осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів 
їх сімей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 
№ 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у 
бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», Порядком 
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 



внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України». 

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови 
райдержадміністрації від 31.01.2019 № 24 «Про комісію з розгляду заяв щодо 
забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в 
антитерористичній операції, а також інвалідів I-II групи з числа 
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов, внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». 
 
 
 
 

Голова 
районної державної 
     адміністрації                                    Ю. КОВАЛЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
Розпорядження голови 
Миргородської районної 
державної адміністрації 
14.02.2019   № 37 

 
 

СКЛАД 
комісії з розгляду заяв про виплату грошової компенсації  

за належні для отримання жилі приміщення 
 

Гуржій 
Олександр Васильович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 
комісії 

Горобець  
Людмила Іванівна  
 

- начальник управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації, заступник 
голови комісії                                            

Любивець  
Таїсія Миколаївна 

- начальника відділу з питань обслуговування 
інвалідів, ветеранів війни та праці управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації, секретар комісії 

   
Члени комісії: 

Перевай  
Наталія Василівна 
 

- завідувач сектору інфраструктури, житлово-
комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації 

Синяговська  
Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 
райдержадміністрації 

Завгородній  
Віктор Степанович 

- завідувач сектору містобудування, архітектури та 
з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації 

Ушаков Олег 
Анатолійович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату 
райдержадміністрації 

Бабенко 
Олександр Васильович 

- військовий комісар Миргородського об'єднаного 
міського військового комісаріату (за згодою) 

Бакало  
Сергій Сергійович 

- голова спілки учасників АТО (за згодою) 

Музиря  
Валентина Іванівна 

- фахівець з соціальної роботи Миргородського  
районного центру соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді (за згодою) 

 

 
 
Начальник управління соціального  
захисту населення райдержадміністрації                    Л.І.Горобець 
     


