УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 13.02.2019 року

м.Яремче

№ 44-р

Про затвердження комісії для визначення
потреби в поліпшенні житлових умов членам
сімей загиблих (померлих) під час проведення
антитерористичної операції, особам з
інвалідністю внаслідок війни та учасникам
бойових дій в зоні проведення АТО
На виконання Міської програми підтримки сімей загиблих і
постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності суверенітету та територіальної
цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в АТО в районах її проведення затвердженої рішенням міської ради
від 30.11.2017 року №283-18/2017:
1.Затвердити комісію для обстеження житлових умов членів сімей
загиблих (померлих) під час проведення АТО, осіб з інвалідністю внаслідок
війни та учасників бойових дій в зоні проведення АТО в складі:
Шимко Олександр Васильович-керуючий справами міськвиконкому,
голова комісії;
Губарчук Володимир
Михайлович секретар міської ради,
заступник голови комісії;
Стефурак Роман Михайлович - головний спеціаліст відділу
персоніфікованого обліку управління
праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Яремчанської
міської ради,
секретар комісії.

Члени комісії:
Бойчук Ганна Петрівна -

начальник фінансового управління
міськвиконкому;

Вервега Микола Васильович - особа з інвалідністю внаслідок участі в
АТО (с.Микуличин);
Запісяк Василь Романович Климпуш Микола
Миколайович Липко Ігор Йосипович Мандина Володимир
Володимирович -

учасник бойових дій в зоні АТО
(с.Поляниця);
особа з інвалідністю внаслідок участі в
АТО (смт.Ворохта);
учасник бойових дій в зоні АТО
(с.Татарів);
учасник бойових дій в зоні АТО
(м.Яремче);

Марійчин Тарас Андрійович - учасник бойових дій в зоні АТО
(с.Яблуниця);
Сіщук Михайло Михайлович- головний інженер міського
комунального підприємства;
Сіщук Юрій Петрович -

Сіреньок Роксолана
Володимирівна -

начальник відділу містобудування,
архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства
міськвиконкому;
начальник юридичного
відділу міськвиконкому;

Спасюк Михайло Михайлович-учасник бойових дій в зоні АТО
(с.Вороненко, Яблуницької с/ради);
Торованин Оксана Дмитрівна- начальник управління праці та соціального
захисту населення виконавчого комітету
Яремчанської міської ради;
2. Доручити комісії проводити обстеження житлових умов сімей
загиблих (померлих) під час проведення АТО, осіб з інвалідністю внаслідок
війни та інших учасників бойових дій в зоні проведення АТО, згідно поданих

заяв на виділення коштів відповідно до Міської програми підтримки сімей
загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в
період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових
дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань,
що утворилися для захисту незалежності суверенітету та територіальної
цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в АТО в районах її проведення.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
керуючого справами міськвиконкому Олександра Шимка.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

