
УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 липня 2021 року Валки № 252

Про утворення комісії із 
страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою 
працездатності

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», частиною третьою статті 30 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Положенням про 
комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 
працездатності, затвердженим Постановою правління Фонду соціального 
страхування України від 19 липня 2018 року № 13, у зв’язку з кадровими 
змінами, що відбулися в міській раді:

1. Утворити комісію із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності Валківської міської ради Богодухівського району Харківської 
області (далі -  Комісія) та затвердити її персональний склад (додається).

2. Установити строк повноважень Комісії -  5 років.

3. Комісія виконує свої обов’язки на громадських засадах відповідно до 
розділу II Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності, затвердженим Постановою правління 
Фонду соціального страхування України від 19 липня 2018 року № 13.

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 
від 09 лютого 2021 року № 129 «Про утворення комісії із страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності».

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Підстава: розпорядження міського голови від 13 липня 2021 року №251 
«Про делегування працівників міської ради до комісії із страхування у зв'язку з



колективу Вапківської міської ради Богодухівського району Харківської області 
від 12 липня 2021 року № 3.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 14 липня 2021 року № 252

ПЕРСОНАЛЬНИМ СКЛАД 
комісії із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області

1. Вадим ДЕМБОВСЬКИИ головний спеціаліст юридичного відділу
міської ради

2. НінаЖЕЛЕВСЬКА керуюча справами виконавчого комітету 
міської ради

3. Зоя ЖИГИЛІИ головний спеціаліст відділу бухгалтерського 
обліку міської ради

4. Аліна ІЛЮХА головний спеціаліст відділу з питань кадрової 
роботи міської ради

5. Людмила КОЛОДЯЖНА староста сіл Шарівка, Бурівка, Буцьківка,
Золочівське, Пасічне, Петренкове, Свинарі, 
Хворостове, Шевченкове, Шлях

6. Олександр МАЗУРЕЦЬ завідувач сектору з питань цивільного захисту 
та надзвичайних ситуацій міської ради

7. Ігор ШЗЕЛЬКОВСЬКИЙ перший заступник міського голови

8. Анатолій РОЗИГРАЄВ робітник з благоустрою відділу благоустрою 
міської ради

Керуюча справами виконавчого 
комітету міської ради НінаЖЕЛЕВСЬКА


