
 
УКРАЇНА 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

02.10.2013р.                                                            № 560 

 

 

Про утворення комісії Дніпровської  

районної в місті  Києві державної  

адміністрації з конкурсного відбору  

громадських       та       благодійних 

організацій для надання фінансової  

підтримки з бюджету міста Києва  

 

 

 Керуючись Законами України «Про місцеві державні адміністрації» (зі змінами), 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», законів України «Про соціальний захист дітей війни», 

«Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про громадські об’єднання», «Про 

благодійну діяльність та благодійні організації», «Про Товариство Червоного Хреста 

України», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», міської 

цільової програми «Соціальне партнерство» на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 17.02.2011 № 23/5410, рішення Київської міської ради від 

22.05.2013 № 328/9385 «Про затвердження Порядку відбору громадських та благодійних 

організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва»: 

 

1. Утворити комісію Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з 

конкурсного відбору громадських та благодійних організацій для надання фінансової 

підтримки з бюджету міста Києва.  

 

2. Затвердити склад комісії з конкурсного відбору громадських та благодійних 

організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, що додається.   

 

3. Вважати таким, що втратили чинність пункти 1 та 3 розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 01.04.2011 №163 „Про конкурсну 

комісію з відбору громадських організацій для фінансової підтримки з бюджету”. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації А. Павленка. 

 

 

Голова                                                                                 С. Кравченко 



 

     Затверджено 

                                                                                 Розпорядження Дніпровської 

                                                                                 районної в місті Києві 

                                                                                 державної адміністрації 

                                                                                 від 02.10.2013   № 560 

 

Склад 

комісії з конкурсного відбору громадських та благодійних організацій 

для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва  

 

1.  Павленко Анатолій Микитович                 заступник голови Дніпровської  

                                                                          районної в місті Києві державної 

                                                                          адміністрації, голова комісії 

 

2.   Гуцол Олександр Євгенович                    начальник управління праці та  

                                                                          соціального захисту населення 

                                                                          Дніпровської районної в місті Києві 

                                                                          державної адміністрації, заступник  

                                                                          голови комісії 

 

3.   Склярова Євгенія Олександрівна             заступник начальника фінансово - 

                                                                          господарського відділу  

                                                                          управління праці та соціального 

                                                                          захисту населення Дніпровської 

                                                                          районної в місті Києві державної 

                                                                          адміністрації, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

 

4.  Лавров В’ячеслав Сергійович                   начальник фінансового  управління 

                                                                          Дніпровської районної в місті Києві    

                                                                          державної адміністрації 

 

5.  Соя Олександра Вікторівна                       директор Територіального центру 

                                                                          соціального обслуговування  

                                                                          Дніпровського району міста Києва 

 

6.  Чорний Володимир Олексійович               заступник начальника юридичного  

                                                                               відділу Дніпровської районної в місті  

                                                                          Києві державної адміністрації  

                                                                             

                                                                            

7. Загородня Алла Вікторівна                         начальник відділу у справах сім’ї,  

                                                                           молоді та спорту Дніпровської  

                                                                           районної в місті Києві державної  

                                                                           адміністрації 



 

8. Ткачов Микола Федорович                         головний лікар Київської міської 

                                                                           бальнеологічної лікарні - голова  

                                                                           комісії з питань охорони здоров’я  

                                                                           та соціального захисту населення  

                                                                                Громадської ради при Дніпровській                                    

                                                                                районній в місті Києві державній  

                                                        адміністрації (за згодою) 

 

9. Коротенко Тетяна Михайлівна                  начальник відділу по виконанню 

                                                                               державних і регіональних соціальних 

                                                                           програм, встановленню статусів 

                                                                           пільговим категоріям громадян 

                                                                           управління праці та соціального  

                                                                           захисту населення 

                                                                           Дніпровської районної в місті Києві 

                                                                           державної адміністрації  

 

 

10. Семенець Тетяна Дмитрівна                       начальник відділу пільг ветеранам 

                                                                            та іншим пільговим категоріям 

                                                                            громадян управління праці та  

                                                                            соціального захисту населення  

                                                                             Дніпровської районної в місті Києві 

                                                                            державної адміністрації 

 

11. Дзевулько Олеся Анатоліївна                      Заступник голови Громадської ради   

                                                                           при Дніпровській  районній в місті   

                                                                            Києві державній адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 Керівник апарату                                                           А.П. Руденко   

 

 

 

 

 


