
 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 31. 07. 2013   р.                                                                                        №  413 

 

 

 

 Відповідно до ст. 13 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», ст. 5 Закону України «Про психіатричну допомогу», Сімейного 

кодексу України, Цивільного кодексу України, Правил опіки та піклування, 

затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї 

та молоді, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти 

України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999р.                    

№ 34/166/131/88 та враховуючи кадрові зміни: 

 

1. Затвердити склад Опікунської ради Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації згідно додатку. 

 

2. Пункт 1 розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 06.09.2011 № 375 «Про внесення змін до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2011            

№ 58» визнати таким, що втратив чинність. 

 

3. Забезпечити оприлюднення змісту 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                  

Павленка А.М.  

 

 

Голова          С Кравченко 

Про внесення змін до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 06.09.2011 

№ 375 



Додаток  

до розпорядження  голови 

Дніпровської районної в місті  

Києві державної адміністрації 

    31.07. 2013    № 413 

Склад 

Опікунської ради Дніпровської районної в місті Києві  

державної адміністрації 

 

Голова Опікунської ради Павленко Анатолій Микитович, 

заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Заступник голови Гриджук Михайло Юрійович,                                                 

Опікунської ради  заступник начальника Управління 

охорони здоров’я Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

 

Секретар Опікунської ради    Дранова Лариса Олександрівна, 

головний спеціаліст Управління  

праці та соціального захисту 

населення Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації     

 

Члени Опікунської ради Никифорук Роман Іванович,                                

директор КНП Центру первинної 

медико- санітарної допомоги № 3 

Дніпровського району міста Києва  

 

Семенець Тетяна Дмитрівна, 

начальник відділу пільг інвалідам, 

ветеранам війни і праці Управління 

праці та соціального захисту 

населення Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

 

Шиненко Тетяна Іванівна,  

завідувач відділенням соціальної 

допомоги вдома Територіального 

центру соціального обслуговання 

Дніпровського району міста Києва 

 

Чорний Володимир Олексійович, 

заступник начальника юридичного 

відділу Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

 

В.о. першого заступника голови       А.Павленко  
 


