
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
06 вересня 2011 р.          № 376 

 

 Відповідно до ст. 13 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», ст. 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», 

Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України,  постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»  та враховуючи кадрові зміни: 

 

1. Затвердити склад Комісії з питань захисту прав дитини Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації, що додається. 

 

2. Пункт 2 розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 02.03.2011 № 95 «Про утворення комісії з питань захисту прав 

дитини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації», визнати 

таким, що втратив чинність. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Дейнегу 

О.П. 

 

 

 

Голова                О. Шевчук 

 

 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 02.03.2011 

№ 95 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

               Розпорядженням голови  

               Дніпровської  районної в місті 

               Києві державної адміністрації 

               ____________ 2011  № _______ 
 

 

Склад 

Комісії з питань захисту прав дитини Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

 

Шевчук Олександр Семенович  - голова Комісії, 

голова Дніпровської  

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

  

Дейнега Ольга Петрівна   - заступник голови Комісії, 

заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві  

державної адміністрації 

 

Курілов Ігор Григорович   - секретар Комісії, 

головний спеціаліст служби  

у справах дітей Дніпровської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

Члени Комісії 

 

Булах Валентина Іванівна  - заступник начальника  

Дніпровського районного  

управління юстиції в місті Києві,   

начальник відділу реєстрації  

актів цивільного стану  

Дніпровського  

районного управління  

юстиції в місті Києві 

 

Грищенко Любов Миколаївна  - заступник начальника служби 

у справах дітей Дніпровської 

районної в місті Києві державної  

адміністрації 

 

Гуменюк Ольга Павлівна  - заступник начальника  

управління охорони здоров’я 

Дніпровської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації - 



начальник відділу  

лікувально-профілактичної 

допомоги  

 

Гуцол Олександр Євгенович   - начальник управління праці 

та соціального захисту населення 

Дніпровської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації 

 

Діхтяр Віктор Володимирович  - начальник управління  

житлово-комунального 

господарства 

Дніпровської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації 

 

Загородня Алла Вікторівна  - начальник відділу  

сім’ї, молоді та спорту 

Дніпровської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації 

 

Ільєнко Василь Петрович  - начальник управління освіти 

Дніпровської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації 

 

Клаузер Тетяна Володимирівна  - директор центру 

соціальних служб для сім’ї,  

дітей та молоді 

Дніпровської районної  

в місті Києві  

  державної адміністрації 

 

Лавров Вячеслав Сергійович  - начальник фінансового  

управління  

Дніпровської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації 

 

Чорний Володимир Олексійович - заступник начальника 

  юридичного відділу 

Дніпровської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації  

 

Шавріна Валентина Іванівна   - начальник відділу обліку 

      і розподілу житлової площі 



Дніпровської районної  

в місті Києві  

  державної адміністрації 

 

 

 

 

 

Керівник апарату     А. Павленко 


