
  

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

голови районної державної адміністрації 
 

24.01.2022                                       м. Мелітополь                                               № 12 
 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 30.01.2018 № 47 «Про створення комісії з питань 
призначення (відновлення) та контролю за проведенням соціальних 
виплат внутрішньо переміщеним особам» 
 

Керуючись статтями 6, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», постановами Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 
«Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», від 
08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам», у зв’язку з кадровими змінами, які відбулися у районній 
державній адміністрації і у складі комісії з питань призначення (відновлення) та 
контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 
при Мелітопольській районній державній адміністрації Запорізької області та з 
метою організації та здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним 
особам, а також контролю за проведенням цих виплат, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Внести до розпорядження голови районної державної адміністрації  

від 30.01.2018 № 47 «Про створення комісії з питань призначення (відновлення) 
та контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним 
особам» зміни, виклавши додаток до пункту 1 у новій редакції, що додається. 

 
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови районної державної адміністрації Інну Когут. 
 

 
 

Голова Ігор СУДАКОВ 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації 
 
24.12.2022 № 12 

 
СКЛАД 

комісії з питань призначення (відновлення) та контролю за проведенням 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 

 
КОГУТ 
Інна Анатоліївна 

заступник голови Мелітопольської районної 
державної адміністрації Запорізької області, голова 
комісії 
 

ДИРІН  
Артем Валерійович 

начальник управління соціального захисту 
населення Мелітопольської районної державної 
адміністрації Запорізької області, заступник голови 
комісії 
 

ХАССАЙ 
Любов Віталіївна 

заступник начальника відділу з питань призначення 
державних соціальних допомог управління 
соціального захисту населення Мелітопольської 
районної державної адміністрації Запорізької 
області, секретар комісії 
 

Члени комісії: 
 
 

ГОРБАНЬ 
Віра Миколаївна 

головний спеціаліст відділу з питань призначення 
державних соціальних допомог управління 
соціального захисту населення Мелітопольської 
районної державної адміністрації Запорізької 
області 
 

ДЕМЧЕНКО  
Тетяна Володимирівна 

завідувач сектору з питань призначення державних 
соціальних допомог відділу соціального 
забезпечення смт Якимівка управління соціального 
захисту населення Мелітопольської районної 
державної адміністрації Запорізької області 
 

ДУНДУК 
Сергій Георгійович 

заступник керуючого ТВБВ № 10007/0292 філії — 
Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (за 
згодою) 
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Продовження додатка 
 

КОВАЛЕНКО 
Тетяна Сергіївна 
 
 
 
 
КОСТЮКОВ  
Євген Олександрович 
 

виконуючий обов’язки начальника відділу 
соціальної підтримки пільгових категорій громадян 
управління соціального захисту населення 
Мелітопольської районної державної адміністрації 
Запорізької області 
 
старший оперуповноважений Мелітопольського РВ 
УСБУ в Запорізькій області (за згодою) 
 

ЛОГВИНЕНКО 
Роман Олександрович 

військовослужбовець оперативно-розшукового 
відділу з місцем дислокації м. Мелітополь Азово-
Чорноморського регіонального управління 
Державної прикордонної служби України (за 
згодою) 
 

МЕРКУЛОВА 
Марина Борисівна 

завідувач сектору контролю за наданням соціальної 
підтримки та нагляду за правильністю призначення 
(перерахунку) та виплати пенсій управління 
соціального захисту населення Мелітопольської 
районної державної адміністрації Запорізької 
області  

  
ПАТЛАХА 
Ольга Петрівна 

провідний юрисконсульт юридичного 
сектору Мелітопольського міськрайонного центру 
зайнятості (за згодою) 
 

ПРОКОПЕНКО 
Юлія Вікторівна 

головний спеціаліст Мелітопольського міського 
відділу Управління Державної міграційної служби 
України в Запорізькій області (за згодою) 
 

ПУТНЯ 
Олена Вікторівна 

головний спеціаліст Мелітопольського відділу 
обслуговування громадян № 14 (сервісного центру) 
Головного управління Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області (за згодою) 
 
 

САВЧЕНКО 
Марина Миколаївна 

завідувач сектору з питань призначення державних 
соціальних допомог відділу соціального 
забезпечення смт Веселе управління соціального 
захисту населення Мелітопольської районної 
державної адміністрації Запорізької області 
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Продовження додатка 
 

 
ШАТНЯ 
Лариса Миколаївна 

 
головний спеціаліст відділу страхових виплат та 
матеріального забезпечення Мелітопольського 
відділення управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України у Запорізькій 
області (за згодою) 
 

ШЕМЕТ 
Лілія Юріївна 

директор комунального закладу «Центр соціальних 
служб» Костянтинівської сільської ради 
Мелітопольського району Запорізької області (за 
згодою) 
 

ШУМАКОВ 
Володимир Михайлович 

поліцейський офіцер громади Мелітопольського 
РУП ГУНП в Запорізькій області (за згодою) 
 

_________________ 
 
 
Начальник управління  
соціального захисту населення                                                Артем ДИРІН 


