
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 21. 09. 2011   р.                                                                                             №  397 

 

Про затвердження складу комісії  

Дніпровської районної в місті  

Києві державної адміністрації  

у справах альтернативної  

(невійськової) служби  

 

 

 

 Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, на 

виконання Закону України „Про альтернативну (невійськову) службу” та 

Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження нормативно - 

правових актів щодо застосування Закону України „Про альтернативну 

(невійськову) службу” від 10.11.1999 № 2066 та у зв’язку з кадровими змінами в 

апараті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації: 

 

1. Затвердити склад комісії у справах альтернативної (невійськової) 

служби у Дніпровському районі міста Києва, згідно додатку. 

 

2. Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 16.03.2011 №122 “Про затвердження складу Комісії 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у справах 

альтернативної (невійськової) служби” визнати  таким, що втратило чинність. 

 

 3. Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному          

Веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 
 

 4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Дейнегу О.П. 

 

 

 

 Голова         О. Шевчук 



Додаток      

до розпорядження голови Дніпровської  

районної  в місті Києві державної 

адміністрації 

                        21 вересня    2011 № 397              

 

Склад комісії 

        Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у справах 

альтернативної (невійськової) служби 

 

Дейнега Ольга Петрівна - заступник голови Дніпровської районної                                                                        

в місті Києві державної адміністрації – голова  

комісії; 

Антонюк Тамара Теофілівна - директор Територіального центру 

соціального обслуговування Дніпровського 

району міста Києва – заступник  голови 

комісії; 

Тарасун Сергій Михайлович 

 

 

 

Члени комісії: 

 

- начальник відділу праці та зайнятості 

Управління праці та соціального захисту 

населення – секретар комісії. 

 

Загородня Алла Вікторівна - начальник відділу у правах сім’ї, молоді та 

спорту Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

Панчук Віталій Миколайович - спеціаліст відділення комплектування 

Дніпровського районного у місті Києві 

військового комісаріату (за згодою); 

Мазур Ірина Григорівна - начальник відділу з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

Чорний Володимир 

Олексійович 

- заступник начальника юридичного відділу 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

 

Керівник апарату                                                                   А.Павленко 


