
 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 22. 11. 2013р.                                                                                        №  686 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 

27.04.2011 року № 211. 

 

 

          Відповідно до проведених організаційно – штатних заходів у 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  внести зміни до 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 27.04.2011 року № 211 «Про організацію шефської роботи 

над військовою частиною А 2320 Збройних Сил України» : 

 

1. Додаток № 1 до розпорядження «Про склад робочої групи з питань 

надання  шефської допомоги військовій частині А 2320 Збройних 

Сил України» виключити в повному обсязі та викласти в редакції, 

що додається. 

2. В додаток № 2 до розпорядження «Положення про робочу групу з 

питань надання шефської допомоги військовій частині А 2320 

Збройних Сил України» внести зміни. 

З пункту № 6 виключити слова «…але не рідше одного разу у 

квартал». 

 

 

 

 

Голова                                                                              С.Кравченко  

 



 

 

                                                                               Додаток № 1 

                                                     до розпорядження голови Дніпровської 

                                                     районної в місті Києві державної адміністрації 

                                                     від « 22 »  листопада  2013 року № 686 

 

 

                                                  Склад 

                робочої групи з питань надання шефської допомоги 

                   військовій частині А 2320 Збройних Сил країни  

                                 

                 

                                                Голова робочої групи 

1. Муренко                      - заступник керівника апарату Дніпровської 

Василь Андрійович       районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

                                      Заступник голови робочої групи 
2. Толочко                       - начальник відділу торгівлі та споживчого  

Світлана Григорівна       ринку Дніпровської районної в місті Києві 

                                          державної адміністрації. 

                                       

                                      Секретар робочої групи 

3. Русов                           - головний спеціаліст з питань оборонної та 

Микола Васильович       мобілізаційної роботи Дніпровської районної в 

                                          місті Києві державної адміністрації. 

 

                                          Члени робочої групи 

 

4. Орел                               - військовий комісар Дніпровського районного 

Олег Васильович            військового комісаріату м.Києва (за згодою). 

 

5. Лобач                             - начальник відділу з питань промисловості, 

Григорій                          підприємництва та регуляторної політики 

Володимирович              Дніпровської районної в місті Києві державної  

                                          адміністрації. 

 

6. Іваніна                           - начальник управління освіти Дніпровської  

Наталія Василівна          районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

7. Віхрова                          - заступник начальника управління культури, 

Наталія Василівна          туризму та охорони культурної спадщини 

                                         Дніпровської районної в місті Києві державної 

                                         адміністрації. 

 



 

   

 

8. Загородня                   - начальник відділу у справах сім’ї, молоді та  

Алла Вікторівна             спорту  Дніпровської районної в місті Києві 

                                         державної адміністрації. 

     

9. Черевко                        - в.о. начальника відділу з питань внутрішньої  

Наталія Петрівна           політики та зв’язків з громадськістю 

                                        Дніпровської районної місті в Києві державної 

                                         адміністрації. 

 

10.  Шушковський           -  заступник Голови громадської ради при 

Григорій                        Дніпровській районній в місті Києві державній 

Володимирович            адміністрації. 

 

11. Маркович                   -  генеральний директор ТОВ «Розмарин»  

Ганна Федорівна         ( за згодою) 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                      А.Руденко 

 

 

 

 

 

 


