
 

УКРАЇНА 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 06.  12.  2013 р. №  714 

 
Про   внесення   змін   до 
розпорядження   Дніпровської 
районної  в місті  Києві 
державної адміністрації від 
15.03.2011  №  115 

       
        Відповідно статті 23 Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації”, Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.1996 

року № 458 “Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням 

статусу учасника війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

31.01.2011 № 121 „Про реалізацію районними в місті Києві державними 

адміністраціями окремих повноважень”, з метою удосконалення механізму 

встановлення статусу учасника війни: 
 

          1. Затвердити склад  комісії Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації для розгляду питань, пов’язаних із встановленням 
статусу учасника війни, що  додається. 

 
          2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 розпорядження  
Дніпровської  районної в   місті  Києві  державної адміністрації від 15.03.2011 
№ 115 „Про створення  комісії Дніпровської районної в місті   Києві   
державної  адміністрації   для  розгляду   питань,   пов’язаних  із 
встановленням    статусу  учасника  війни”.   

 
          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 Павленка А.М. 
                       
                  Голова                                                                                     С. Кравченко 



 
                                                                                         Затверджено  

                                                                                         Розпорядження Дніпровської                

районної в місті Києві державної 

адміністрації  
                                                                                          06   12   2013   №  714 

 
 

Склад 
 комісії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації для  

розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни  

 

  

Гуцол Олександр Євгенович 

 

начальник   управління праці та 

соціального захисту населення 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, голова 

комісії; 

 

 Карпенко Тетяна Анатоліївна заступник начальника управління  

праці та соціального захисту 

населення Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації, 

заступник голови комісії; 

 

 Коротенко Тетяна Михайлівна начальник відділу по виконанню 

державних і регіональних 

соціальних програм, встановленню 

статусів пільговим категоріям 

громадян управління  праці та 

соціального захисту населення 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, секретар 

комісії; 

 

   

    Члени комісії: 

 

 Амеліна Лариса Панасівна начальник загально – правового 

відділу управління праці та 

соціального захисту населення 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

 

 Семенець Тетяна Дмитрівна начальник відділу пільг ветеранам 

та іншим пільговим категоріям 

громадян управління праці та 

соціального захисту населення 

Дніпровської районної в місті Києві 



державної адміністрації; 

 

 Єременко Наталка Іванівна начальник відділу контролю за 

призначенням та виплатою пенсій 

управління праці та соціального 

захисту населення Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

   

        Глущенко Оксана Василівна                  начальник відділу 

персоніфікованого  обліку  пільг 

управління праці та соціального 

захисту населення Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

 

        Тріскач Сергій Миколайович                 голова правління Спілки ветеранів                

Афганістану Дніпровського району 

м. Києва (за згодою); 

         

         Коваль Наталія Андріївна начальник відділу призначення           

та перерахунків пенсій управління 

Пенсійного фонду України у 

Дніпровському районі м. Києва (за 

згодою). 

 

 

 

 

       Керівник апарату                                                                            А.  Руденко 
 


