
 
                                               ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ   
            

Від 22 січня 2018 року                                                                             № 17 

 

Про створення комісій при Гребінківській 

міській раді із загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими 

народженням та похованням           

 

 

Відповідно до ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, керуючись „Положенням про комісію підприємства, установи, 

організації із загальнооб’язкового державного соціального страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

народженням та похованням”, та зв’язку з створеннням Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади, виконавчий комітет Гребінківської міської 

ради:   
 

ВИРІШИВ:  

1. Створити комісії Гребінківської міської ради із загальнооб’язкового 

державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням при 

міській раді в такому складі: 

По закладах освіти 

-  Дем’яненко Любов Іванівна – голова комісії, голова Гребінківського 

райкому профспілки працівників освіти та науки, вчитель Гребінківської 

гімназії; 

- Кохно Людмила Максимівна – секретар комісії, методист відділу освіти; 

Члени комісії: 

 - Водоп’ян Світлана Вікторівна – директор закладу дошкільної освіти 

„Теремок” м. Гребінка; 

- Ситник Валентина Василівна – директор Мар’нівської ЗОШ І –ІІІ ст.; 

- Отченко Олександр Петрович – директор Гребінківської гімназії; 

- Ющенко Олена Григорівна – вчитель Слободо – Петрівської ЗОШ І-ІІІ 

ст.; 

- Божко Світлана Сергіївна – вчитель Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. №4; 



- Острянська Валентина Семенівна – вихователь закладу дошкільної освіти 

„Веселка” м. Гребінка; 

-  Линовицька Валентина Іванівна – тренер Гребінківської ДЮСШ; 

- Коваленко Оксана Володимирівна – провідний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку; 

По закладах культури 

- Ільчук Олександр Володимирович – голова комісії, директор 

Гребінківського будинку культури; 

- Вельбой Оксана Валеріївна – секретар комісії, бібліотекар Гребінковської 

міської бібліотеки; 

Члени комісії: 

- Педенко Надія Миколаївна – завгосп Гребінківського будинку культури; 

- Однороженко Наталія Володимирівна – викладач Гребінківської 

музичної школи. 

По міській раді 

- Волошин Валерій Андрійович – голова комісії, заступник міського 

голови; 

- Чурилович Марія Петрівна – секретар комісії, головний спеціаліст з 

організаційної роботи міської ради; 

Члени комісії: 

- Приліпко Ігор Павлович – начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища;  

- Лазоренко Тамара Федорівна – начальник відділу соціально – 

економічного розвитку та регуляторної політики. 

2.Затвердити положення про комісії із загальнооб’язкового державного 

соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими народженням та похованням.           

3. Рішення міськвиконкому від 11 грудня 2015 року № 247 з даного 

питання вважати таким, що втратило чинність. 

 

       

 

 

Міський голова                                                                   В. Колісніченко 


