
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  ________________ 20 ___ року      м. Тернопіль        №  _______________

Про внесення змін до розпорядження 
голови обласної державної 
адміністрації від 18 вересня                  
2021 року № 579/01.02-01 

Відповідно до законів України ,,Про місцеві державні адміністраціїˮ, „Про 
правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24 лютого             
2022 року № 64/2022 ,,Про введення воєнного стану в Україні” і № 68/2022 ,,Про 
утворення військових адміністрацій”, від 7 листопада 2022 року № 757/2022 
„Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” та у зв’язку з 
проведеними структурними і кадровими змінами: 

Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації           
від 18 вересня 2021 року № 579/01.02-01 „Про комісію з питань надання 
підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю 
дозволу на право користування пільгами”, виклавши склад комісії з питань 
надання підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з 
інвалідністю дозволу на право користування пільгами з оподаткування у 
редакції, що додається. 

         
Начальник військової адміністрації                                Володимир ТРУШ

                                   

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 901/01.02-01 від 20.12.2022
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Ігор Гайдук

Тетяна Стець

Оксана Смолій

Володимир Бакалець

Сергій Калиняк
  
Володимир Комінко 
             
Ольга Хвас



Додаток

до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
18.09.2021 № 579/01.02-01 
(у редакції розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації

_______________№_______________)

С К Л А Д
комісії з питань надання підприємствам та організаціям громадських 

організацій осіб з інвалідністю дозволу на право користування пільгами з 
оподаткування

ГАЙДУК 
Ігор Володимирович

– заступник начальника обласної військової  
адміністрації, голова комісії

СМОЛІЙ                           
Оксана Василівна 

– директор департаменту соціального захисту 
населення обласної військової адміністрації, 
заступник голови комісії

БАКАЛЕЦЬ 
Володимир Іванович

– головний спеціаліст відділу документообігу 
департаменту соціального захисту населення 
обласної військової адміністрації, секретар 
комісії

Члени комісії:

БАЗИЛЕВСЬКА 
Ірина Віталіївна

– директор Тернопільського обласного 
відділення фонду соціального захисту осіб з 
інвалідністю (за згодою) 

БЛІЩ
Валентина Олегівна 

– заступник начальника Головного управління – 
начальник управління надання 
адміністративних послуг Головного 
управління Держгеокадастру у Тернопільській 
області (за згодою) 

БУРА 
Ірина Богданівна 

– начальник управління регіонального 
економічного розвитку департаменту 
економічного розвитку і торгівлі обласної 
військової адміністрації

ВОЙТОВИЧ 
Олексій Павлович

– голова Тернопільської обласної організації 
Українського товариства сліпих (за згодою)
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ГОСПОДАРИК 
Сергій Степанович

– заступник начальника управління – начальник 
відділу адміністрування податку на додану 
вартість управління оподаткування юридичних 
осіб Головного управління Державної 
податкової служби у Тернопільській області (за 
згодою) 

КАЛИНЯК 
Сергій Васильович

– заступник начальника управління – начальник 
відділу загально-правового забезпечення 
юридичного управління апарату обласної 
військової адміністрації 

КОСТІВ 
Михайло Йосипович

– голова Тернопільського регіонального 
осередку громадської організації 
,,Всеукраїнська організація ,,Союз осіб з 
інвалідністю України” (за згодою) 

НАЙЧУК 
Наталія Анатоліївна

– начальник Головного управління Національної 
соціальної сервісної служби у Тернопільській 
області (за згодою) 

ПАТЕЛЮХ 
Богдан Михайлович

– заступник директора департаменту  
начальник управління доходів та фінансів 
галузей виробничої сфери департаменту 
фінансів обласної військової адміністрації 

РОСОЛОВСЬКИЙ 
Володимир Олексійович

– начальник управління соціальної роботи, 
сімейної та гендерної політики, протидії 
торгівлі людьми департаменту соціального 
захисту населення обласної військової 
адміністрації 

ШАВАНОВ 
Олександр Борисович

– голова Тернопільського осередку асоціації 
підприємців та працюючих інвалідів України, 
голова ради Тернопільської громадської 
організації соціального захисту і реабілітації 
осіб з інвалідністю ,,Вікторія” (за згодою)

Директор департаменту 
соціального захисту населення 
військової адміністрації                                                             Оксана СМОЛІЙ

Володимир Бакалець


