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Про внесення змін до Порядку надання 

адресної грошової допомоги мешканцям 

Миколаївської області 

Тридцять шоста 

позачергова сесія 

сьомого скликання                    

 

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, на підставі статті 2.6.4. Регламенту 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням 

обласної ради від 18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами та доповненнями), з 

метою посилення соціального захисту незахищених верств населення обласна 

рада  

 

 

ВИРІШИЛА: 

  

 

1. Внести до Порядку надання адресної грошової допомоги мешканцям 

Миколаївської області, затвердженого рішенням обласної ради від 24 грудня 

2019 року № 5 «Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту населення «Турбота» на період до 2020 року», такі зміни: 

 

Абзац другий пункту 6 викласти у такій редакції: 

«Склад Комісії затверджується рішенням обласної ради».  

 

2. Затвердити склад Комісії з питань  надання адресної грошової допомоги 

мешканцям Миколаївської області, що додається. 

 

 

 

Голова обласної ради                                                        Вікторія МОСКАЛЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення обласної ради 

                 

 

 

 

С К Л А Д 

комісії з питань надання адресної грошової допомоги  

мешканцям Миколаївської області 

 

Голова комісії: 

 
МОСКАЛЕНКО 

Вікторія Вікторівна 

 

- голова обласної ради 

Секретар комісії: 

 
СТОПЧЕНКО 

Галина Петрівна 

- головний спеціаліст відділу організації та 

надання соціальних послуг департаменту 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

Члени комісії: 

 
БІЛОКОНЕНКО 

Наталія Яківна 

- 

 

депутат обласної ради (за узгодженням) 

БОНДАР 

Олександр Олександрович 

- 

 

заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань регіонального розвитку, 

планування, бюджету, фінансів та інвестицій 

(за узгодженням) 

 

 ВОРОНОК 

Анна Вадимівна 

 

 

- 

 

депутат обласної ради (за узгодженням) 

ГЛАДУН 

Світлана Миколаївна 

- 

 

депутат обласної ради (за узгодженням) 

ГОРБАЧЕВА 

Олена Анатоліївна 

- заступник начальника управління - начальник 

відділу цивільного захисту управління з 

питань цивільного захисту 

облдержадміністрації 

   



 

 

 

 

 

 

 

ДЕМЧЕНКО 

Тетяна Василівна 

 

- 

 

депутат обласної ради (за узгодженням) 

ЖЕВАНОВА 

Надія Андріївна 

- заступник директора департаменту 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації - начальник управління 

соціальних послуг 

 

КОРСАК 

Оксана Григорівна 

- начальник відділу з питань забезпечення 

діяльності керівництва обласної ради та 

міжнародних відносин виконавчого апарату 

обласної ради 

 

ЛУЧНИЙ 

Микола Михайлович 

- голова постійної комісії обласної ради з питань 

соціальної політики, охорони здоров’я, 

материнства, дитинства, розвитку зон 

відпочинку та туризму (за узгодженням) 

 

МАРЧУК  

Тетяна Олександрівна 

- заступник начальника управління житлово- 

комунального господарства 

облдержадміністрації - начальник відділу з 

питань економіки та реформування житлово-

комунального господарства 

 

МИРОНЮК 

Руслана Василівна 

 

- представник громадської організації 

«Асоціація учасників та інвалідів АТО» 

НЕВІНЧАННИЙ 

Максим Андрійович 

 

- депутат обласної ради (за узгодженням) 

НЕЧИТАЙЛО 

Юрій Вікторович 

- заступник начальника відділу обліку, 

організаційно-контрольної та мобілізаційної 

роботи департаменту економічного розвитку 

та регіональної політики облдержадміністрації 

 

ПАНЧУК 

Михайло Анатолійович 

- начальник управління фінансів невиробничої 

сфери департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 

ПЕТЛЯЄВА 

Олена Вікторівна 

- начальник управління фінансів та 

бухгалтерського обліку - головний бухгалтер 

департаменту соціального захисту населення 



 

 

 

 

 

облдержадміністрації 

 

ПОНОМАРЬОВА  

Ірина Євгенівна 

- начальник служби у справах дітей 

облдержадміністрації 

 

ПОТОЧНЯК 

Володимир Степанович 

 

- депутат обласної ради (за узгодженням) 

 

РУДЕНКО  

Надія Володимирівна 

- начальник відділу інклюзивної освіти та 

роботи з інтернатними закладами 

департаменту освіти і науки Миколаївської 

облдержадміністрації 

 

ФЕДОРЕНКО  

Галина Анатоліївна 

- головний спеціаліст - обласний терапевт 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


