
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

19.07.2013  р.                                                                                       №402 

 

Про  склад комісії  Дніпровської  

районної в місті Києві державної  

адміністрації  з питань звільнення  

громадян від плати за надання  

соціальних послуг  

 

 

Керуючись  пунктом 10 частини першої статті 13, пунктами 1,3 статті 23 

Закону України ««Про місцеві державні адміністрації», постановою  Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг» (зі змінами та доповненнями) та у зв’язку з кадровими змінами: 

 

1. Затвердити склад комісії Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації з питань звільнення громадян від плати за надання 

соціальних послуг, що додається. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 14.06.2012 № 256 «Про 

склад комісії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з 

питань звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг». 

 

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 

Подання: 



 

 

Директор 

Територіального центру      О.Соя 

 

 

 

Погоджено: 

 

Заступник голови        А.Павленко 

 

 

 

Керівник апарату        А. Руденко    

 

 

 

Начальник 

юридичного відділу       А.Ратушний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО   



       розпорядження голови  

        Дніпровської районної в місті Києві 

       державної адміністрації 

        _____ ______________ № ______ 

 

 

СКЛАД 

              комісії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації       

  з питань звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг  

 

1. Павленко Анатолій Микитович 

 

 - заступник голови Дніпровської 

районної   в місті Києві державної 

адміністрації, 

голова комісії 

2. Соя Олександра Вікторівна - директор Територіального центру 

соціального обслуговування  

Дніпровського району м. Києва (далі – 

Терцентр),      

заступник голови комісії 

3. Гуцол Олександр Євгенович  - начальник Управління праці та 

соціального захисту населення  

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

  

4. Лавров В’ячеслав Сергійович   - начальник фінансового управління 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

5. Коротенко Тетяна Михайлівна  - начальник відділу Управління праці 

та соціального захисту населення 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

6. Лябах Ольга Степанівна  - завідувач Березняківським 

відділенням соціальної допомоги 

вдома Терцентру  

 Рудковська Людмила Петрівна завідувач Русанівським відділенням 

соціальної допомоги вдома Терцентру 

7. Шененко Тетяна Іванівна  - завідувач Центральним відділенням 

соціальної допомоги вдома Терцентру   

8. Ремез Галина Францівна  - голова Дніпровської районної в місті 

Києві організації ветеранів (за згодою)  

 

 

Керівник апарату       А.Руденко 


