
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від 20.11.2015 р.                                   м. Бурштин                                        № 297 

 

 

 

Про створення Робочої групи  

з питань надання допомоги  

внутрішньо переміщеним особам, 

які тимчасово проживають у м. Бурштин 

 

 

На виконання розпорядження голови Івано-Франківської ОДА №118 від 

13.03.2014р., з метою надання додаткових гарантій соціального захисту внутрішньо 

переміщеним особам, у зв’язку із складною суспільно-політичною ситуацією у вказаних 

регіонах: з метою організації соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб, 

керуючись ст.. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити склад Робочої групи з питань надання допомоги внутрішньо 

переміщеним особам (додається). 
 
2. Робочій групі з питань надання допомоги внутрішньо переміщеним особам 

забезпечувати в межах наявних можливостей вирішення питань проживання 

внутрішньо переміщених осіб на території міста, призначення їм всіх видів державної 

соціальної допомоги, надання доступних медичних, юридичних, освітніх послуг, 

сприяння працевлаштуванню, інтеграції внутрішньо переміщених осіб в українське 

суспільство, отриманню матеріальної та гуманітарної допомоги, а також вирішенню 

інших проблем, з якими звертаються внутрішньо переміщені особи. 
 

3. Розпорядження міського голови  № 166 від 14.07.2015 р.  «Про створення Робочої 

групи з питань надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, які тимчасово 

проживають у м. Бурштин» вважати таким, що втратило чинність. 

 
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                          Р. Джура 

 

 

 



                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

    Розпорядження міського голови 

                                                                      № 297 від 20.11.2015 

 

 
Склад Робочої групи з питань надання допомоги 

внутрішньо переміщеним особам 

 

 

Кицела Н.Ю. 
заступник міського голови, 

голова координаційного комітету. 

Коцур С.Б. 
начальник відділу соціального захисту населення, 

заступник голови координаційного комітету. 

Александрів О.Я 
начальник організаційного відділу, 

секретар координаційного комітету 

Видай С.О. керуюча справами виконавчого комітету міської ради. 

Любінець С.Г. 
завідувач сектору соціального обслуговування відділу соціального 

захисту населення 

Козар С.О. начальник служби у справах дітей 

Петровська О.І. начальник фінансового відділу 

Козар М.С. начальник відділу у справах молоді і спорту. 

Тварок Н.Б. головний спеціаліст відділу освіти і науки. 

Пергельський А.П. головний спеціаліст - юрист виконавчого органу міської ради. 

Дашевич І. Я 
голова комісії законності і правопорядку, голова ГО «Народна             

самооборана – Українська Варта» (за згодою). 

Городецький І.Ю.      Член ГО «Майдан-Бурштин» (за згодою). 

Борисов В. М.                 член Центру допомоги учасникам АТО м. Бурштин, волонтер (за 

згодою). 

Максимова І.Ю. голова ГО «Жінки для майбутнього» (за згодою) 

Савчин О. М. заступник головного лікаря центральної міської лікарні (за згодою). 

Головченко І.О. внутрішньо переміщена особа з Луганської області (за згодою). 

 

 

 

 

  

 

 

          

 

 

 


