
 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
02.07.2012 р.            № 286 

 

 

 

Про встановлення вартості 

продуктових   наборів  для 

малозабезпечених   верств 

населення   Дніпровського 

району м. Києва     Про 

комісію 

 

 

  Відповідно  до пункту 22 частини 1 статті 26 та пунктів 1, 3, 5 статті 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 10 статті 13, 

пунктів 1, 3 статті  23 Закону України  «Про місцеві  державні  адміністрації», 

на виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам»  

на 2011-2015 роки», затвердженої  рішенням Київської міської ради від 

17.02.2011 № 19/5406 (зі змінами та доповненнями), розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18 червня 

2012 № 257 «Про комісію Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації з розгляду питань надання соціальних допомог», зареєстрованого 

в Дніпровському районному управлінні юстиції в м. Києві від 21 червня 2012  

№ 6/149, та з метою вирішення питань соціального захисту окремих категорій 

малозабезпечених верств населення Дніпровського району міста Києва: 

 

1. Встановити: 

 

1) вартість щомісячного продуктового набору для мешканців 

Дніпровського району міста Києва в розмірі 80 грн. за один набір; 

 

2) вартість святкового набору в розмірі 100 грн. за один набір; 

 

       2. Фінансовому управлінню Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації витрати на зазначені в пункті 1 цього розпорядження цілі, 

проводити за рахунок коштів міської цільової програми «Турбота. Назустріч 

киянам» на 2011-2015 роки».          
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 3. Територіальному  центру соціального  обслуговування  

Дніпровського району міста Києва: 

 

1) організувати обслуговування мешканців Дніпровського району 

продуктовими наборами відповідно до встановленої цим розпорядженням 

вартості; 

 

2) подати це розпорядження на державну реєстрацію до Дніпровського 

районного управління юстиції в місті Києві в установленому чинним 

законодавством України порядку. 

 

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

5. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації О.Дейнегу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова                                 О.Шевчук 

 

  

 

 

 

 

                                            


