
  

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

голови районної державної адміністрації 

 

26.01.2022                                        м. Мелітополь                                              № 15 

 
 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 24.05.2018 № 263 «Про створення комісії щодо розгляду 

заяв деяких категорій ветеранів війни про виплату грошової компенсації 

за належні для отримання жилі приміщення» 

 

Керуючись статтями 6, 22, 23, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», 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», постанови Кабінету Міністрів України  

від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України», на виконання Цільової програми соціальної підтримки населення 

Запорізької області «Назустріч людям» на 2020–2024 роки, що затверджене 

рішенням Запорізької обласної ради від 12 грудня 2019 року № 135, 

розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації 

від 23.04.2020 № 163 «Про затвердження порядку використання коштів 

обласного бюджету, виділених на надання грошової компенсації інвалідам 

війни ІІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, для 

придбання житла», у зв’язку з кадровими змінами, які відбулися у складі комісії 

щодо розгляду заяв деяких категорій ветеранів війни про виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення, з метою забезпечення 

житлом деяких категорій ветеранів війни,  

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Внести до розпорядження голови районної державної адміністрації від 

24.05.2018 № 263 «Про створення комісії щодо розгляду заяв деяких категорій 

ветеранів війни про виплату грошової компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення», зміни виклавши додаток до пункту 1 у новій редакції, що 

додається. 
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2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови районної державної адміністрації Інну Когут. 

 

 

 

Голова                                                                                           Ігор СУДАКОВ 
 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

районної державної 

адміністрації 

26.01.2022 № 15 

 

СКЛАД 

комісії щодо розгляду заяв деяких категорій ветеранів війни про виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

 

КОГУТ 

Інна Анатоліївна 

заступник голови райдержадміністрації, голова 

комісії 

 

СІГУТА 

Андрій Леонідович 

заступник голови Мелітопольської районної ради, 

заступник голови комісії (за згодою) 

 

ДИРІН  

Артем Валерійович 

начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, заступник 

голови комісії 

 

КОВАЛЕНКО  

Тетяна Сергіївна 

в. о. начальника відділу соціальної підтримки 

пільгових категорій громадян управління 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

ЗАЛАТА 

Олександр Григорович 

член правління громадської організації «Спілка 

учасників АТО Мелітополя» (за згодою) 

 

МАСАЛИКІНА 

Діана Анафіївна 

головний спеціаліст – юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

 

МАТЮШКО 

Олександр 

Костянтинович 

голова Мелітопольської районної організації 

Української спілки ветеранів Афганістану воїнів-

інтернаціоналістів) (за згодою) 

 

ПОТІХА 

Олександр Анатолійович 

начальник відділу містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

 

СУПРУН 

Наталя Михайлівна 

начальник відділу фінансів райдержадміністрації 

 

 

ТРЕБУХОВА заступник голови правління «ГО «Центр  
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Олена Олександрівна                   «Побратим» (за згодою) 

 

ТРИФОНОВ 

Петро Іванович 

заступник селищного голови Нововасилівської 

селищної ради (за згодою) 

 

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення                                               Артем ДИРІН 
 


