
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТАРЦІЯ 

__________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

10 жовтня 2011 р.         №   425 

 

 

Про склад Міжвідомчої  

координаційно – методичної 

ради з правової освіти населення  

Дніпровського району м. Києва 

 

 

Керуючись Законом України  «Про місцеві державні адміністрації», на 

виконання Указу Президента України 18.10.2001 № 992/2001 «Про національну 

програму правової освіти населення», Положенням про Всеукраїнську 

міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.95 № 366, 

Методичними рекомендаціями щодо організації діяльності міжвідомчих 

координаційно-методичних рад з правової освіти населення Всеукраїнської 

міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення від 

17.07.2006 та враховуючи кадрові зміни, 

 

1. Затвердити склад Міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової 

освіти населення Дніпровського району м. Києва, що додається 

 

      2. Пункт 3 розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 07.02.2011 № 55 «Про Міжвідомчу координаційно-методичну 

раду з правової освіти населення Дніпровського району м. Києва» 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 заступників 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації              згідно 

з розподілом обов’язків. 

 

В.о. голови         С. Кравченко 
 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням в.о. голови   

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації  

                                                                                         ____________2011 №______   

 

 

 

 

 

 

 

СКЛАД 

        Міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти 

населення Дніпровського району м. Києва 

 

 

 
 

- Голова ради – заступник голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації – Дейнега Ольга Петрівна; 

- Заступник голови ради - начальник Дніпровського районного управління 

юстиції в м. Києві – Суховерська Ганна Миколаївна; 

- секретар ради – провідний спеціаліст Дніпровського районного управління 

юстиції в м. Києві – Огреба Юлія Петрівна. 

 

Члени ради:  

- начальник управління освіти – Ільєнко Василь Петрович; 

- начальник управління культури – Панченко Оксана Іванівна;  

- начальник відділу сім’ї та молоді – Загородня Алла Вікторівна; 

- в.о. начальника служби у справах дітей – Грищенко Любов Миколаївна; 

- начальник центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – Клаузер 

Тетяна Володимирівна; 

- начальник юридичного відділу – Ратушний Анатолій Васильович; 

- начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю – Мазур Ірина Григорівна 

- начальник кримінальної міліції у справах неповнолітніх – Маслов Кирило 

Євгенович (за згодою) 

 

 

 

Керівник апарату        А. Павленко  


