
 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 21. 09. 2011   р.                                                                                                №  400 

Про затвердження складу  Тимчасової 

комісії Дніпровської районної в місті  

Києві державної адміністрації з питань 

погашення заборгованості із заробітної 

плати (грошового забезпечення), пенсій,  

стипендій та інших соціальних виплат 

 

 На виконання законів України: “Про місцеві державні адміністрації”, 

“Про оплату праці”, доручень Президента України від 06.03.2006 № 1-1/200 

та від 24.05.2006 № 1-1/532 щодо вжиття рішучих дій для розв’язання 

проблеми своєчасної виплати заробітної плати, постанови Кабінету Міністрів 

України від 12.08.2009  № 863 «Про посилення контролю за погашенням 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат» та з метою вжиття заходів, 

спрямованих на поліпшення стану в подоланні боргів з виплати заробітної 

плати: 

 

1. Затвердити склад Тимчасової комісії Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат згідно додатку.  

2. Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 16.03.2011 №123 “Про затвердження складу Тимчасової 

комісії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій стипендій та інших соціальних виплат” визнати таким, що втратило 

чинність. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 Голова                     О. Шевчук 



                                                               Додаток       

                                                               до розпорядженням голови         

                                                               Дніпровської районної  в місті  

                                                               Києві державної адміністрації 

   21 вересня 2011 № 400              

 

 

Склад Тимчасової комісії 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

 

Шевчук Олександр 

Семенович 

- голова  Дніпровської  районної                                                                    

в місті Києві державної адміністрації – голова  

комісії; 

Дейнега Ольга Петрівна - заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації – 

заступник голови комісії; 

Тарасун Сергій Михайлович 

 

 

Члени Тимчасової комісії : 

 

-  начальник відділу праці та зайнятості 

Управління праці та соціального захисту 

населення – секретар комісії. 

 

 

Лавров В’ячеслав Сергійович - начальник фінансового Управління 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

Войтесяк Людмила 

Анатоліївна 

- головний державний податковий ревізор-

інспектор І рангу Державної податкової 

інспекції у Дніпровському районі міста Києва 

(за згодою); 

Гуцол Олександр Євгенович - начальник Управління праці та соціального 

захисту населення Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

Редчиц Сергій Миколайович - начальник відділу економіки Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

Божок Людмила Борисівна - начальник Управління Пенсійного фонду 

України у Дніпровському районі міста Києва   

(за згодою); 

Гончарук Валентина 

Василівна 

- начальник відділу доходів та контролю за 

надходженням коштів до фонду загального 

обов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття  

Дніпровського районного центру зайнятості 

міста Києва (за згодою); 

 

 

 

 



 

Довбах Віктор Іванович 

 

- начальник відділу регуляторної політики, 

підприємництва та видачі документів 

дозвільного характеру Дніпровської районної                                                                        

в місті Києві державної адміністрації; 

Нікандренко Галина Захарівна - голова районної профспілки працівників 

освіти і науки міста Києва (за згодою); 

Бочарова Олена Борисівна -  начальник      Лівобережного        відділу 

управління виконавчої дирекції фонду 

соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та профзахворювань 

у місті Києві (за згодою); 

Рублюк Людмила Леонідівна - начальник Управління погашення 

прострочених податкових зобов’язань 

Державної податкової інспекції у 

Дніпровському районі міста Києва                 

(за згодою); 

Васильєва Маргарита 

Геннадіївна 

- начальник районного відділу статистики у 

Дніпровському районі міста Києва (за 

згодою). 

 

 

 

Керівник апарату                                                                 А.Павленко 
 

 


