
 
ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
08 грудня  2022 року                                                                                         № 396 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету міської ради  

від 15 червня 2022 року №167  

 

          З метою підтримки осіб Чортківської міської територіальної громади, які 

постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації та, керуючись п. 

1.1 «а» ст. 27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни в додаток 3 до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 15 червня 2022 року №167 « Про затвердження Програми та Порядку 

надання грошової допомоги (компенсації) постраждалим Чортківської міської 

територіальної громади, житло яких пошкоджено внаслідок збройної агресії 

російської федерації у 2022 році» та викласти його у новій редакції.  

2. Копію рішення направити управлінню соціального захисту та охорони 

здоров’я міської ради та відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної 

та оборонної роботи. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Віктора 

ГУРИНА. 

 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Додаток    

                                                                                   до рішення виконавчого 

                                                                                   комітету міської ради 

                                                                                   від 08 грудня 2022 року № 396    

 

                                                                                   Додаток 3 до Програми 
                                                                                                      

Склад комісії 

для визначення розміру грошової допомоги (компенсації) постраждалим 

Чортківської міської територіальної громади, житло яких пошкоджено 

внаслідок збройної агресії російської федерації у 2022 році 

 

Віктор ГУРИН - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради, голова комісії  

 

Ігор ГРИЦИК - начальник управління соціального захисту та 

охорони здоров’я Чортківської міської ради, 

заступник голови комісії 

 

Ірина МАЦЕВКО - в.о. начальника управління комунального 

господарства міської ради, секретар комісії  

 

Члени комісії 

 

Надія БОЙКО - начальник фінансового управління міської ради 

 

Василь ГРЕЩУК - начальник відділу архітектури та містобудівного 

кадастру міської ради 

 

Віталій 

КРЕСІНСЬКИЙ 

 

- член виконавчого комітету міської ради 

Любомир МАХОМЕТ - депутат міської ради, голова постійної комісії 

міської ради з питань бюджету та економічного 

розвитку 

 

Мар’яна ФАРІОН - начальник юридичного відділу міської ради 

 

Віталій ФИК - головний спеціаліст відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та 

оборонної роботи міської ради 

 

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету міської ради                                        Наталія ЗАЯЦЬ 


