
 

 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29.11.2018 р. № 2598 

м. Вінниця 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 13.07.2017 року №1619 

«Про утворення міської комісії з питань 

призначення та надання населенню житлових 

субсидій, соціальних допомог, пільг та розгляду 

інших соціальних питань» зі змінами 

 

 

З метою оперативного та якісного вирішення питань з призначення 

населенню міста Вінниці житлових субсидій, соціальних допомог, пільг та інших 

соціальних питань та в зв’язку з кадровими змінами в органах місцевого 

самоврядування, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради від 

13.07.2017 року №1619 «Про утворення міської комісії з питань призначення та 

надання населенню житлових субсидій, соціальних допомог, пільг та розгляду 

інших соціальних питань», зі змінами, виклавши його в новій редакції згідно з 

додатком до даного рішення.  

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Г. Якубович. 

 

 

Міський голова                                                                                 С. Моргунов 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 29.11.2018 р. № 2598 

 
Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 13.07.2017 р. № 1619 
 

Склад 

міської комісії з питань  призначення  та надання  населенню житлових субсидій,  

соціальних допомог, пільг та розгляду інших соціальних питань 

 

 

Якубович Галина Анатоліївна заступник міського голови, голова комісії 

 

Паламарчук Наталія Іванівна перший заступник директора Департаменту 

соціальної політики міської ради, заступник 

голови комісії 

 

Коморна Марія Валеріївна начальник відділу контролю за правильністю 

призначення, перерахунку і виплати  адресних 

державних соціальних допомог і пенсій 

Департаменту  соціальної політики  міської 

ради, секретар комісії  

 

Члени комісії: 

 

 

Москаленко Ганна Василівна заступник начальника відділу контролю за 

правильністю призначення, перерахунку і 

виплати адресних державних соціальних 

допомог і пенсій Департаменту соціальної  

політики міської ради 

 

Степанова Світлана Миколаївна заступник начальника відділу правового, 

соціального забезпечення та експертиз 

Департаменту правової політики та якості 

міської ради 

 

Білоус Борис Павлович головний спеціаліст по розгляду звернень 

громадян Асоціації органів самоорганізації 

населення м. Вінниці 

 



Рикачевська Мирослава 

Олександрівна 

головний спеціаліст відділу організаційно-

методичної роботи Департаменту охорони 

здоров’я міської ради  

 

Рязанцева Тетяна Сергіївна заступник начальника відділу соціального 

захисту населення Департаменту фінансів 

міської ради 

 

Урбанська Оксана Михайлівна заступник директора Департаменту міського 

господарства 

    

Кривенко Світлана Степанівна заступник директора-начальник відділу 

організації працевлаштування населення 

Вінницького міського центра зайнятості 

 

Копитко Юлія Вікторівна економіст відділу по роботі зі споживачами 

комунальних послуг ТОВ «Центр 

муніципальних систем управління» 

 

П’ятакова Альона Григорівна економіст із збуту відділу збуту КП 

«Вінницяоблводоканал» 

 

Гриневич Петро Олександрович начальник відділу поводження з КУП 

«ЕкоВін»  

 

Тарковська Наталія Олександрівна фахівець із соціальної роботи Вінницького 

міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

 

Мізюк Лариса Михайлівна 

 

начальник відділу адресних державних 

соціальних допомог управління соціального 

захисту населення (Правобережне) 

Департаменту соціальної політики міської 

ради 

 

Шабельнікова Юлія Миколаївна начальник відділу адресних державних 

соціальних допомог управління соціального 

захисту населення (Лівобережне) 

Департаменту соціальної політики міської 

ради 

  

Манзюк Наталія Вікторівна  заступник начальника служби у справах дітей 

міської ради 

 



Кінзерська Наталія Анатоліївна 

 

 

 

 

 

Сідорова Наталія Василівна 

заступник начальника відділу - державний 

соціальний інспектор відділу державних 

соціальних інспекторів управління 

соціального захисту населення 

(Правобережне) Департаменту соціальної 

політики міської ради 

 

заступник начальника відділу - державний     

соціальний інспектор відділу державних 

соціальних інспекторів управління 

соціального захисту населення (Лівобережне) 

Департаменту соціальної політики міської 

ради 

 

Музиченко Станіслав Петрович головний спеціаліст відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і 

оборонної роботи та режиму секретності 

 

Воронюк Майя Миколаївна старший оператор відділу збуту «Вінницьких 

міських електричних мереж»  

 

Панчук  Людмила Вікторівна фахівець ТОВ «Вінницягаз Збут» 

 

Яворська Світлана Іванівна  начальник відділу страхових виплат та роботи з 

потерпілими Вінницького відділення 

управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України у Вінницькій 

області 

 

Бондар Володимир Іванович заступник начальника управління Пенсійного 

фонду України в м. Вінниці; 

 

Хоменко Ірина Леонідівна начальник відділу по роботі зі споживачами  

 служби збуту КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому     С. Чорнолуцький 

 

 

 

 
 

 



 

Департамент соціальної політики міської ради 

 

Коморна Марія Валеріївна - 

 

Начальник відділу  контролю за правильністю призначення, перерахунку і 

виплати адресних державних соціальних допомог і пенсій 


