
 

 

   

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 06. 08. 2013   р.                                                                                        №  431 

 

Про затвердження складу комісії 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації зі спірних 

питань,   які    виникають    при  

призначенні житлових субсидій 
 

 

          Відповідно пункту 5 статті 23 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 

22.09.97 № 1050 „ Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання 

населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива” та враховуючи кадрові зміни: 

 

  1. Затвердити склад комісії Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  з розгляду спірних питань, які виникають при 

призначенні житлових субсидій, згідно додатку. 

            

 2. Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 12.02.2013  № 64 «Про затвердження складу комісії 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації зі спірних 

питань, які виникають при призначенні житлових субсидій» визнати 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 покласти на 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Павленка А.М. 

 

Голова        С.О.Кравченко 



Затверджено 

Розпорядження голови 

Дніпровської районної в місті Києві 

Державної адміністрації 

Від  06.08.2013  №  431 . 

 

 

 

Склад 

комісії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації зі 

спірних питань, які виникають при призначенні житлових субсидій 

 

Павленко Анатолій Микитович  - заступник голови Дніпровської                                                                                                         

районної в місті Києві  державної 

адміністрації, голова комісії; 

 

Гуцол Олександр Євгенович          - начальник Управління праці та 

соціального захисту населення, 

заступник голови комісії; 

 

Коваленко Лілія Петрівна                        - головний спеціаліст відділу прийому 

громадян  Управління праці та 

соціального захисту населення, 

секретар комісії; 

Члени комісії: 

 

Морар Юлія Андріївна                            - начальник відділу прийому громадян  

Управління праці та соціального 

захисту населення; 

 

Шевчук Тетяна Анатоліївна            - начальник відділу по призначенню 

житлових субсидій Управління праці 

та соціального захисту населення; 

 

Рогач Сергій Олександрович            - начальник відділу державних 

соціальних інспекторів та контролю 

за цільовим використанням 

бюджетних коштів Управління праці 

та соціального захисту населення; 

 

Шененко Тетяна Іванівна           - завідувач відділенням соціальної 

допомоги вдома Територіального 

центру соціального обслуговування; 

 

 

Левченко Наталія Петрівна            - заступник начальника управління 

житлово-комунального господарства; 



 

Волинська Галина Федорівна                    - завідуюча АСМ № 8 КНП ЦПМСД 

№ 1 Дніпровського району м. Києва 

(за згодою). 

 

 

 

В.о керівника апарату                                                         В. Муренко 

 

 

 
 


