
   

      УКРАЇНА  

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА  В  МІСТІ  КИЄВІ  ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

    РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

« 21_»___ 08___________2013  р.                      № ____477__ 

 

 

 

 

Про  склад районної соціально-медичної 

комісії по відбору дітей до відділення 

соціально-медичної реабілітації дітей, 

хворих на дитячий церебральний параліч, 

розумово відсталих дітей та дітей з ураженням 

центральної нервової системи з порушенням 

психіки та відділення ранньої соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів 

 

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

Закону України ««Про місцеві державні адміністрації», статтею 32 Закону 

України «Про реабілітацію інвалідів України», враховуючи розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.01.2011 

№30 «Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального 

обслуговування Дніпровського району м. Києва», зареєстрованого в 

Дніпровському     районному   управлінні    юстиції    в м. Києві  28.01.2011  за 

№ 2/127 та у зв’язку з кадровими змінами: 

 

1. Затвердити склад районної соціально-медичної комісії по відбору 

дітей до відділення соціально-медичної реабілітації дітей, хворих на дитячий 

церебральний параліч, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням 

центральної нервової системи з порушенням психіки та відділення ранньої 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що додається. 

 

2. Розпорядження  Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 30.08.2011 № 361 «Про склад районної соціально-медичної 

комісії по відбору дітей до відділення соціально-медичної реабілітації дітей, 

хворих на дитячий церебральний параліч, розумово відсталих дітей та дітей з 

ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки та відділення 



 

 

ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів визнати таким, що втратило 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. голови                               О.Дейнега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                 розпорядження голови  

        Дніпровської районної в місті Києві 

       державної адміністрації 

        «21»        08            2013 р       №   477  

 

СКЛАД 

районної соціально-медичної  комісії  по  відбору дітей  до  відділення 

соціально-медичної       реабілітації     дітей,     хворих     на     дитячий  

церебральний параліч, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням 

центральної   нервової   системи  з  порушенням психіки та відділення 

ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

 

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. Гуменюк Ольга Павлівна   - заступник начальника Управління 

здоров’я Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації  

5. Касьонкіна Наталія Василівна  - заступник директора з питань 

дитинства КНПМ «Центр ПМСД №1»  

Дніпровського району м.Києва (за 

згодою) 

6. Скрипка Сергій Миколайович  - директор КНП «КДЦД»  

Дніпровського району м.Києва (за 

згодою)  

7. Пархоменко Діна Василівна - завідувач відділення соціально-

медичної реабілітації дітей, хворих на 

дитячий церебральний параліч, 

розумово відсталих дітей та дітей з 

ураженням центральної нервової 

системи з порушенням психіки  

Територіального центру соціального 

обслуговування Дніпровського 

району м.Києва 



8. Кошиль Наталія Миколаївна  - заступник директора з питань 

дитинства КНП «Центра ПМСД 

«Русанівка» Дніпровського району  

міста Києва (за згодою)   

9. Пишинська Марія Дмитрівна  - завідуюч філією «Центр ПМСД 

«Русанівка» (за згодою)  

10. Шакірова Вікторія Миколаївна - лікар-невролог КНП КДЦД 

Дніпровського району міста Києва 

районний позаштатний дитячий лікар-

невролог 

11. Савченко Юлія Михайлівна - дільничний лікар-психіатр 

диспансерного відділення №2 

психоневрологічної лікарні №2 (за 

згодою) 

 

 

 

 

Керівник апарату        А.Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 


