
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
11.11.2016 № 1049  
 
 
 З метою забезпечення реалізації Програми про захист інтересів осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення 
чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, а також членів сімей таких осіб, 
затвердженої ухвалою міської ради від 23.04.2015 № 4520, у зв’язку з 
виробничою необхідністю виконавчий комітет вирішив: 
 внести зміни до рішення виконавчого комітету від 11.11.2016 № 1049 “Про 
затвердження Положення про громадську комісію із захисту інтересів учасників 
антитерористичної операції при Львівському центрі надання послуг учасникам 
бойових дій“, виклавши додаток 2 у новій редакції (додаток до цього рішення). 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 
          “Додаток 2 
 
         Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від 11.11.2016 № 1049 
 
 

СКЛАД 
громадської комісії із захисту інтересів учасників  

антитерористичної операції при Львівському центрі  
надання послуг учасникам бойових дій 

 
 
С. Ткачук  - директор Львівського центру надання послуг 
     учасникам бойових дій, голова комісії 
Л. Дронь  - заступник начальника управління –  
   начальник відділу пільг, соціальних допомог та 
    компенсаційних виплат управління соціального  
   захисту департаменту гуманітарної політики,  
   заступник голови комісії  
О. Посполіта  - фахівець з соціальної роботи Львівського центру  
    надання послуг учасникам бойових дій,  
    секретар комісії 
 
   Члени комісії: 
 
Н. Літвінська  - заступник начальника управління охорони здоров’я  
     департаменту гуманітарної політики 
Н. Мазурок   - заступник директора Львівського центру надання послуг 
    учасникам бойових дій 
В. Решетніков  - консультант Львівського центру надання послуг 
    учасникам бойових дій  
С. Зінчук   - голова громадської організації “Центр соціального  
    захисту“ 
С. Лейченков - представник громадської організації “Українська спілка 
    учасників АТО“ 
Р. Мота   - представник громадської організації “Союз Ветеранів 
    Десанту“ 
Б. Сірків   - голова громадської організації “Львівська обласна  
    спілка соціального захисту бійців АТО та сімей  
    загиблих“ 
Л. Турашвілі  - голова громадської організації “Соціальний захист  
     населення та учасників АТО“ 
 



В. Ферцович  - голова відокремленого підрозділу громадської 
    організації “Українська народна самооборона“ 
О. Чверенко  - боєць Добровольчого Українського Корпусу  
    “Правий сектор“. 
 
 
  
 
Керуючий справами  
виконкому          М. Литвинюк 
 
 
 Віза: 
 
Начальник управління 
соціального захисту       І. Кобрин 
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