
 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 25. 07. 2013   р.                                                                                       №  405 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

“Про оплату праці”, 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 у зв’язку з кадровими змінами в апараті 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації: 

 

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, що додається.  

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” вважати таким, що втратило 

чинність. 

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 залишаю за собою. 

Голова                      С. Кравченко 

Про 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 



ЗАТВЕРДЖЕНО       

розпорядження голови Дніпровської  

районної  в місті Києві державної 

адміністрації 

25. 07. 2013   р.                      № 405              

 

 

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 

 

Кравченко Сергій 

Олексійович 

- голова Дніпровської районної                                                                        

в місті Києві державної адміністрації – голова  

комісії; 

Павленко Анатолій 

Микитович 

- заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації – 

заступник голови комісії; 

Тарасун Сергій Михайлович - 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; 

Ординська Наталія 

Олександрівна 

- начальник відділу контрольно-перевірочної 

роботи юридичних осіб управління доходів і 

зборів з фізичних осіб Державної податкової 

інспекції у Дніпровському районі Головного 

управління Міндоходів у місті Києві (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 перевірок та 

розслідування страхових випадків   

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); 

Платкова Олена Юріївна - завідуюча сектором страхових тарифів  

Лівобережного відділу управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань в місті Києві (за 

згодою); 

Васильєва Маргарита 

Геннадіївна 

- начальник районного відділу статистики у 

Дніпровському районі міста Києва (за 

згодою); 

Маліновський Роман 

Петрович 

- головний спеціаліст сектора правового 

забезпечення відділення Національної 

служби посередництва і примирення в місті 

Києві та Київській області (за згодою); 

Загоровська Світлана 

Павлівна 

- головний спеціаліст фінансово-бюджетного 

відділу Лівобережної міжрайонної 

Виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати 

працездатності (за згодою);  

Сайног Тетяна Сергіївна - прокурор прокуратури Дніпровського 

районна міста Києва, юрист 3 класа (за 

згодою). 

  

 

 

 

В.о. керівника апарату                                                                 В.Муренко 
 

 


