
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

19.07.2013  р.                                                                                       №400 

 

Про  склад комісії Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації з питань надання  

соціальних допомог 

 

 

Керуючись пунктом 10 статті 13, пунктами 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 (із змінами та доповненнями), 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)  від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в 

місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» з метою 

вирішення питань соціального захисту окремих категорій малозабезпечених 

верств населення Дніпровського району міста Києва та у зв’язку з кадровими 

змінами: 

 

1.   Затвердити  склад комісії Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації з питань надання соціальних допомог, що додається. 

 

2. Додаток до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 21.06.2012 № 268 «Про склад комісії Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації з питань надання соціальних 

допомог» визнати таким, що втратив чинність. 

 

  3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

 4.   Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника  

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

А.Павленка. 

 

 

Голова                              С.Кравченко 
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Подання: 

 

Директор 

Територіального центру      О.Соя 

соціального обслуговування 

Дніпровського району м. Києва 

 

 

 

Погоджено: 

 

Заступник голови        А.Павленко 

 

 

 

Керівник апарату        А. Руденко    

 

 

 

Начальник 

юридичного відділу       А.Ратушний 
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           ЗАТВЕРДЖЕНО 

           розпорядження голови 

           Дніпровської районної в місті Києві 

           державної адміністрації 

              ____________________№_______ 

 

 
 

               СКЛАД 

       комісії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з 

                                    розгляду питань надання соціальних допомог  

 

 

1. Павленко Анатолій 

Микитович 

- заступник голови Дніпровської районної     

   в місті Києві державної адміністрації, 

    голова комісії 

2. Карпенко Тетяна 

Анатоліївна 

- заступник начальника Управління праці 

та соціального захисту населення 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації (далі – Управління 

праці) – заступник голови комісії 

3. Ліннік Раїса 

Миколаївна 

- заступник завідувача відділенням 

Територіального центру соціального 

обслуговування Дніпровського району 

м.Києва (далі – Терцентр) – секретар 

комісії 

4. Лябах Ольга 

Степанівна 

- завідувач Березняківським  відділенням  

соціальної допомоги вдома  Терцентру 

5. Рудковська Людмила 

Петрівна 

- завідувач Русанівським відділенням 

соціальної допомоги вдома Терцентру 

6. Шененнко Тетяна 

Іванівна 

- завідувач Центральним відділенням 

соціальної допомоги вдома Терцентру 

7. Коротенко Тетяна 

Михайлівна 

- начальник відділу Управління праці 

8. Білик Тетяна Іванівна - заступник начальника фінансового 

управління Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

9. Ремез Галина 

Францівна 

- голова Дніпровської районної в місті 

Києві організації ветеранів (за згодою) 

 

 

 

       Керівник апарату                       А.Руденко 

 

 

 


