
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 09 лютого 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 99 

 

Про затвердження нового складу комісії 

по наданню житлових субсидій і пільг 

 

Розглянувши подання управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради від 21 січня 2021 року № 563, відповідно до статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись Положенням про порядок призначення 

житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 

1995 року № 848, та Положенням про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Україні від 29 січня 

2003 р. № 117, у зв’язку зі зміною персонального складу посадових осіб, що входять до 

складу комісії по наданню житлових субсидій і пільг, з метою забезпечення її належної 

роботи, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити новий склад комісії по наданню житлових субсидій і пільг згідно з 

додатком. 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

- пункт 2 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 26 червня 

2018 року №284 «Про затвердження положення та складу комісії по наданню житлових 

субсидій і пільг»; 

- рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10 червня 2019 року 

№ 409 «Про затвердження нового складу комісії по наданню житлових субсидій і пільг»; 

- рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 лютого 2020 року 

№ 67 «Про затвердження нового складу комісії по наданню житлових субсидій і пільг». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Кравця А.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 09.02.2021 р.  № 99 

 

СКЛАД 

комісії по наданню житлових субсидій і пільг 

 

Кравець 

Анатолій Васильович 

 

-голова комісії, заступник міського голови; 

Ляшенко 

Леся Павлівна 

 

-заступник голови комісії, начальник відділу соціальної 

підтримки окремих категорій населення управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради; 

 

Сосна 

Оксана Михайлівна 

 

-секретар комісії, головний спеціаліст відділу соціальної 

підтримки окремих категорій населення управління 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради. 

 

Члени комісії: 

 

Альмяшкіна 

Жанна Валеріївна 

 

-начальник Білоцерківського відділення Товариства з 

обмеженою відповідальністю «104.ЮА» (за згодою); 

 

Бойчук 

Наталія Сергіївна 

 

- завідувач сектору субсидій відділу соціальної підтримки 

окремих категорій населення управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради; 

 

Грабова 

Олена Олексіївна 

 

-начальник відділу організаційної роботи управління фінансів 

Білоцерківської міської ради; 

 

Давидова 

Людмила Володимирівна 

 

-начальник абонентського відділу комунального підприємства 

міської ради «Білоцерківтепломережа» (за згодою); 

 

Злочевська 

Тетяна Віталіївна 

 

 

-державний соціальний інспектор відділу нагляду та 

контролю управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради; 

 

Кувеньов 

Артем Олександрович 

 

-голова громадської організації «Центр розвитку ОСББ та 

управителів» (за згодою); 

 

Макійчук 

Руслан Володимирович 

 

 

-начальник управління житлового господарства департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради; 

 

Трунькова 

Ольга Вікторівна 

 

 

-завідувач сектору пільг відділу соціальної підтримки 

окремих категорій населення управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК  


