
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

28 березня 2022 року м. Корюківка № 27     

 

Про визначення уповноважених осіб  
 

Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.10.2014 року № 509, на період дії воєнного стану, введеного 

Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64 «Про введення в Україні 

воєнного стану»: 

 

1. Визначити уповноважених осіб з числа посадових осіб відділу надання 

адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради, які приймають 

рішення та реєструють заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 

з формуванням електронної справи з використанням інформаційних систем 

Мінсоцполітики для включення інформації про внутрішньо переміщену особу 

до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, а саме: 

1.1. Заєць Жанну Володимирівну – адміністратора сектору надання 

адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату міської ради. 

1.2. Полуницьку Світлану Валентинівну – адміністратора сектору надання 

адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату міської ради. 

1.3. Минко Тетяну Володимирівну – адміністратора сектору надання 

адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату міської ради. 

1.4. Михліну Юлію Василівну – адміністратора сектору надання 

адміністративних послуг відділу надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату міської ради. 

 

2. У разі звернення внутрішньо переміщених осіб безпосередньо до відділу 

надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради та 

прийняття відповідного рішення і реєстрації заяви уповноваженими особами, 

визначеними в пунктах 1.1.-1.4. даного розпорядження, визначити начальника 

відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради 



Олійник Світлану Олександрівну (або особу, що її замінює) уповноваженою 

особою на видачу довідки внутрішньо переміщеній особі. 

 

3. Визначити старост старостинських округів Корюківської міської ради 

(або осіб, що їх замінюють) уповноваженими особами з числа посадових осіб 

виконавчого апарату міської ради, які приймають рішення та видають довідку 

внутрішньо переміщеній особі і реєструють заяву з формуванням електронної 

справи з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики для включення 

інформації про внутрішньо переміщену особу до Єдиної інформаційної бази 

даних про внутрішньо переміщених осіб. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова            Ратан АХМЕДОВ 

  

 


