
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

30.08.2011 р.                                                                                               № 360 

 

Про склад комісії Дніпровської  

районної в  місті Києві державної  

адміністрації з питань звільнення 

громадян від плати за надання  

соціальних послуг   

 

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

23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2009 № 1417 «Деякi питання дiяльностi 

територiальних центрiв соцiального обслуговування (надання соцiальних 

послуг)» (зі змінами та доповненнями) та у зв»язку з кадровими змінами: 

 

1. Затвердити склад комісії Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації з питань звільнення громадян від плати за надання 

соціальних послуг, що додається. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 07.04.2011 № 174 «Про 

затвердження складу Комісії Дніпровської районної в  місті Києві державної 

адміністрації з питань звільнення громадян від плати за надання соціальних 

послуг».  

 

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

4. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на заступника 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Дейнегу 

О.П. 

 

Голова         О.Шевчук  



Додаток   

       до розпорядження голови  

        Дніпровської районної в місті Києві 

       державної адміністрації 

       30 серпня № 360 

 

 

 

 

 

 

СКЛАД  

комісії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з 

питань звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг  

 

 

 

 

1. Дейнега  Ольга  

Петрівна  

 - заступник голови Дніпровської районної   

в місті Києві державної адміністрації, 

голова комісії 

2. Антонюк Тамара 

Теофілівна 

- директор Територіального центру 

соціального обслуговування  

Дніпровського району м. Києва (далі – 

Територіальний центр),      

заступник голови комісії 

3. Гуцол Олександр 

Євгенович  

- начальник Управління праці та 

соціального захисту населення  

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

  

4. Лавров В»ячеслав 

Сергійович   

- начальник фінансового управління 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

5. Коротенко Тетяна 

Михайлівна  

- начальник відділу Управління праці та 

соціального захисту населення 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

6. Шененко Тетяна  

Іванівна  

- завідувач Центральним відділенням 

соціальної допомоги вдома 

Територіального центру   

7. Гресь Наталія 

 Андріївна  

- завідувач Русанівським відділенням 

соціальної допомоги вдома 

Територіального центру   



8. Лябах Ольга  

Степанівна  

- завідувач Березняківським відділенням 

соціальної допомоги вдома 

Територіального центру  

9. Томасевич Павло 

Францевич  

- голова Дніпровської районної у м. Києві  

організації ветеранів України 

(за згодою) 

 

 

 

 

 

Керівник апарату       А.Павленко 


