
Від 30.03.2016

УКРАЇНА  
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області

Р О ЗП О РЯ Д Ж Е Н Н Я
м. Бурштин №

Про створення тимчасової робочої 
групи та проведення перевірок 
щодо проживання внутрішньо 
переміщених осіб

На ВИК° Нп ? о т П/ ° ^ 0К0ЛУ НараДИ ПІД головУванням Прем'єр-міністра України Яценюка 
ВЩ 08-02-2016р.,(реєстраційний № 5153/0/1-16 від 12.02.2016р), доручень Державної 

міграційної служби України від 23.02.2016р. № Д/42/1-16 та Міністерства соціальної політики

г і л Т п о Т о и  м‘ ?цо відповідно до постанов Кабінету Міністрів України
д .10.2014р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» та від 05.11.2014р. № 637

« ро здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», від 04.03.2015р. № 79 
«Деякі питання оформлення і видачі довідки пр. взяття на облік особи, яка переміщується з 
тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції» 
з метою посилення контролю за обліком внутрішньо переміщених осіб та недопущення 
нецільового використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення 
пенсійних 1 соціальних виплат особам, переміщеним з тимчасово окупованої території України 
та районів проведення антитерористичної операції:

Створити рооочу гр \л у  для проведення перевірок щодо фактичного місця проживання 
внутрішньо переміщених осіб /додається/.

2. Робочою групою щомісячно здійснювати перевірки щодо місця проживання
внутрішньо переміщених осіб на підставі інформації, наданої органами соціального
захисту населення та територіальними управліннями Пенсійного фонду України
Галицького району із складанням відповідних актів фактичного проживання зазначених 
осіб.

3. За результатами перевірок вживати належних заходів реагування щодо здійснення 
виплат особам відносно яких не підтвердилися подані ними відомості про фактичне
місце проживання.

4. Відділу соціального захисту населення забезпечити подання інформації до 
територіальних підрозділів Управління Державної міграційної служби про здійснення 
соціальних виплат особам, переміщеним з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови Кицелу Н.Ю.

Міський голова Роксолана Джура



Додаток до розпорядження
міського голови
від 30.03.2016р. № 77

С клад  робочої групи з перевірки фактичного місця проживання  
внутрішньо переміщених осіб

Кицела Надія Ю ліанівна 

Коцур 'ні ' лана Богданівна - 

Л ю бінсіь Світлана І ригорівна

заступник міського голови, 
голова комісії
начальник відділу соціального захисту 
населення, заступник голови комісії 
завідувач сектору соціального 
обслуговування громадян відділу 
соціального захисту населення, 
секретар комісії

Члени к< іісії :

Кучі!!! Борис Володимирович -  начальник Галицького районного
сектору управління ДМС в Івано- 

Ф ранківській області /за згодою/

С ва ( :сана Богданівна заступник начальника Галицького 
районного Пенсійного фонду України 
/за згодою/

завідувач сектору реєстрації місця 
проживання та зняття з реєстрації місця 
проживання фізичних осіб 
Бурш тинської міської ради

} "алича ] Іавлівна -

Ігоні". !\ ч  •• и слав Вікторович

]Г ....... " Дмитрівна -

заступник директора КП «Ж итловик»

старший інспектор Галицького ВП 
ГУНП майор поліції /за згодою/

головний спеціаліст /державний 
соціальний інспектор/ відділу 
соціального захисту населення 
Бурш тинської міської ради

міського голови Надія Кицела


