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Харківська область 

Валківська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05 березня 2021 року № 153

Про утворення робочої групи 
з проведення відпочинку осіб, 
які безпосередньо брали участь 
в антитерористичнш операції 
чи здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, із відсічі 
і стримування збройної агресії РФ 
в Донецькій та Луганській областях 
у районах її проведення, членів їхніх сімей 
та членів сімей загиблих учасників бойових дій

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи рішення Харківської обласної ради від 15 жовтня 2020 
року № 1338-УІІ «Про затвердження комплексної Програми соціального 
захисту населення Харківської області на 2021 -  2025 роки», на виконання 
Порядку використання коштів обласного бюджету на організацію відпочинку 
у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо 
брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у 
районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників 
бойових дій, затвердженого рішенням Харківської обласної ради від 04 
березня 2021 року № 43- VIII (далі - Порядок), з метою своєчасного 
проведення відпочинку учасників бойових дій, членів їхніх сімей та членів 
сімей загиблих учасників бойових дій:

1. Утворити робочу групу з проведення відпочинку осіб, які 
безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі 
стримування збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській областях у



районах її проведення, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих учасників 
бойових дій (далі - робоча група) та затвердити її персональний склад 
(додається).

2. Робочій групі у своїй діяльності керуватися Порядком.
3. Розпорядником коштів субвенції місцевим бюджетам визначити 

управління соціального захисту населення Валківської міської ради.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського:_голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Банківського 
міського голови 
від 05 березня 2021 р. № 153

С К Л А Д
робочої групи з проведення відпочинку осіб, які безпосередньо брали участь 

в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії РФ в 
Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їхніх сімей 

та членів сімей загиблих учасників бойових дій

1 БОРЩ
Ольга Іванівна

заступник Валківського міського голови, 
голова Комісії;

2 НІЗЕЛЬКОВСЬКА 
Ірина Олександрівна

начальник управління соціального 
захисту населення Валківської міської 
ради, заступник голови Комісії;

3 КРИВКО 
Яна Василівна

заступник начальника управління, 
начальник відділу надання соціальних 
гарантій та соціальних послуг управління 
соціального захисту населення 
Валківської міської ради, секретар 
Комісії;

4 ЛЕВЧУК
Лариса Олександрівна

начальник фінансового управління 
Валківської міської ради;

5 НОСАТОВ 
Богдан Васильович

головний лікар комунального 
некомерційного підприємства 
«Валківська центральна районна 
лікарня»;

6 ОРЛОВА 
Марина Ігорівна

головний лікар комунального 
некомерційного підприємства 
«Валківський центр первинної медико- 
санітарної допомоги Валківської міської 
ради Харківської області»;

7 СИДОРЕНКО 
Олександр Іванович

заступник військового комісара- 
начальник мобілізаційного відділення 
Валківського районного територіального 
центру комплектування та соціальної 
підтримки.

Керуючий справами 
виконавчого комітету 
Валківської міської ради Ніна ЖЕЛЕВСЬКА

Ірина Нізельковська (05753) 5 25 60


