
УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

23.01.2020                                                                              № 4/2

Про  затвердження  оновленого  складу  постійно  діючої  комісії  з  надання
матеріальної  допомоги та втрату чинності  рішень виконавчого комітету
Мелітопольської міської ради Запорізької області від 10.01.2019 № 2/5 та
від 13.06.2019 № 118/3

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно  до  рішення  52  сесії  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області  VII скликання  від  18.11.2019  №  7/61  «Про  затвердження  міської
програми «Соціальна підтримка громадян м. Мелітополя» виконавчий комітет
Мелітопольської міської ради Запорізької області

ВИРІШИВ:

1. Затвердити  оновлений  склад  постійно  діючої  комісії  з  надання
матеріальної допомоги згідно з додатком.

2. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету
Мелітопольської міської ради Запорізької області  від 10.01.2019 № 2/5 «Про
затвердження  оновленого  складу  постійно  діючої  комісії  з  надання
матеріальної  допомоги  та  втрату  чинності  рішень  виконавчого  комітету
Мелітопольської міської ради Запорізької області від 22.06.2017 № 114/7 та від
15.12.2017                 № 226/2» та від 13.06.2019 № 118/3 «Про внесення змін у
додаток  до  рішення  виконавчого  комітету  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області від 10.01.2019 № 2/5».

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бойко С.

Секретар Мелітопольської міської ради Роман РОМАНОВ



Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Мелітопольської міської ради  
Запорізької області
від 23.01.2020 № 4/2
 

Склад постійно діючої комісії 
з надання матеріальної допомоги

Бойко Світлана
Олександрівна

–  заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради, голова комісії;

Груднєв Сергій 
Миколайович

– начальник відділу по зверненнях, прийому громадян
та захисту прав споживачів виконавчого комітету 
Мелітопольської міської ради Запорізької області, 
заступник голови комісії;

Вертегел Олена 
Геннадіївна

– головний спеціаліст відділу по зверненнях, прийому 
громадян та захисту прав споживачів виконавчого 
комітету Мелітопольської міської ради Запорізької 
області, секретар комісії.

Члени комісії:

Солом’яна Світлана
Вячеславівна

–  начальник  управління  правового  забезпечення
виконавчого  комітету  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області;

Полянська Наталя 
Іванівна

–  заступник  начальника  управління  соціального
захисту  населення  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області;

Доля Наталія 
Олександрівна

–  начальник  відділу  у  справах  сім’ї  та  дітей
управління  соціального  захисту  населення
Мелітопольської міської ради Запорізької області;

Локошко Таїсія 
Федорівна

Семенишина 
Світлана Михайлівна

–  медичний  директор  КНП  «Центр  лікувально-
діагностичної та лабораторної медичної допомоги»;

–  начальник  відділу  з  питань обслуговування  осіб  з
інвалідністю,  ветеранів  війни  та  праці  управління
соціального  захисту  населення  Мелітопольської
міської ради Запорізької області;



2                            Продовження додатка

Бабенко Євген 
Анатолійович

– голова Мелітопольської міської організації ветеранів
України (за згодою).

Начальник управління
соціального захисту населення
Мелітопольської міської ради
Запорізької області Ірина ДОНЕЦЬ
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