
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 лютого 2020 року                         м. Біла Церква                                         № 65 

 

Про затвердження нового складу комісії для розгляду 

питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника 

війни, відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 30 січня 2020 року № 1013, відповідно до статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку зі зміною персонального складу посадових 

осіб, що входять до складу комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу 

учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», з метою забезпечення її належної роботи, виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

 

1. Затвердити новий склад комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням 

статусу учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 11.02. 2020 р.  № 65 

 

СКЛАД 

комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням  

статусу учасника війни, відповідно до Закону України  

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

 

Велігорська 

Тетяна Олександрівна 
 

-голова комісії, начальник управління соціального захисту 

населення міської ради; 

Терещук 

Юлія Вікторівна 

 
 

-заступник голови комісії, заступник начальника 

управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради; 
 

Яковець  

Віта Віталіївна 

-секретар комісії, завідувач сектору у справах ветеранів 

війни відділу соціального забезпечення управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської 

ради. 
 

Члени комісії: 
 

Карпенко 

Владислав Олегович 

 
 

-голова Білоцерківської міської громадської організації 

«Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних сил 

та учасників бойових дій» (за згодою); 

 

Потапов 

Федір Федорович  

-начальник відділу оборонно-мобілізаційної роботи 

Білоцерківської міської ради; 

 

Саюк  

Валентина Юріївна 
 

-голова громадської організації «Єдина родина 

Білоцерківщини» (за згодою); 

 

Філіпченко 

Олексій Вікторович 
 

-голова Білоцерківської міжрайонної медико-соціальної 

експертної комісії (за згодою). 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 


