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Про утворення районноi конкурсно1 KoMlcl]

з 
'вiдбору 

громадських об'еднань для надання

EiHaH"obbi .riдrр"r*" з бюджеry MicTa

no" Деснянськiй районнiй в MicTi

державнi й адмiнtстрацtt

KoMlcll

Кисва
Киевi

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстраuii>>,

cTaTTi 1з Закону Украiни <Про основи соцiатrьноi захищеностi._т1":_,:

inu-ioo.r. в YKpaiHi>i, статгi 20 Закону Укqзrlи <Про стаryс BeTepaHrB вlини,

;"рыi ix соцiЙьно.о ,u*",ry,,,._сгаттi 65Закону Украiни <Про жертви

нацистських переслiдувань)), законlв

та можливостей x<iHoK i чоловiкiв>,

2016 року NЭ 89/89 <Про затвер

партнерство)> на 2016-2018 рок
дпо 

"uдu""" 
фiнансовоi пiдтри

2019 року Nэ 165/6821 <Про затв

<Соцiал ьне партнерство)> на 2019 -2021,

громадських об'еднань, що фiнансу

d*"rr""*iИ районнiй в MicTi КиЪвi державнiй адмiнiстрацii:

об'еднань для надання фiнансовоi п tдтримки з бюджетУ NlIcTa КИеВа ПРИ

iЪЙ"."-lи районнiй , ,i.ri Кисвi державнiй адмiнiстрацii (далi - районна

l. Утворити районну конкурс у комiсiю_ з вiдбору 'p,:ylT":::MicTa Киева при

конкурсна комiсiя).

2, Затверлити Склад районноi KoHKypcHol KoMicii з вiдбору громадських

пiдтримки з бюджету MicTa Киева при
об'сднань для надання фiнансовоi пiдтримки з 0юджеТу MIu [а \yrс

irЪЙ".i-iИ районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстраuii, що додаеться,



3. Районнiй конкурснiй KoMicii у своiй дiяльностi керуватись Порядком
вiдбору громадських об'сднань для надання фiнансовоi пiдтримки з бюджеry
MicTa Киева, затвердженого рiшенням Киiвськоi MicbKoi рали вiд 11 лютого
2016 року Ng 89/89 <Про затвердженн Micbкoi цiльовоТ програми кСоцiальне
партнерство) на 20l6-2018 роки та Порядку вiлбору громадських об'еднань
для надання фiнансовоТ пiдтримки з бюджету MicTa Кисва> (у редакцii рiшення
Киiвськоi MicbKoi рали вiд 19 квiтня 2018 року Л! 495/4559).

4. Визнати такими, що втратили чиннiсть розпорядження .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ:

вiд 07 лютого 2020 року Nэ 8З <Про утворення районноi KoHKypcHoi
KoMicii з вiдбору громадських органiзаuiй для надання фiнансовоi пiдтримки з
бюджету MicTa Киева при .Щеснянськiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй
адмiнiстрацii>;

вiл 22 вересня 2020 року JФ 497 <Про внесення змiн до Сюrаду районноi
конкурсноi koMicii з вiдбору громадських органiзачiй для надання фiнансовоi
пiдтримки з бюджету MicTa Киева при .Щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi
державнiй адмiнiстрацii>,

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови flеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii.

Виконувач обов'язкiв голови t АЛСКСССНКо



державноi адмiнiстрацii
вiд fГtttoиtd,.o оtцJд,lп ф 5

--/

районноi KoHKypcHoi KoMicii з вiдбору громадських об'еднань для надання
фiнансовоi пiдтримки з бюджету MicTa Киева при Щеснянськiй

районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii

начальник Управлiння соцiального захисту
населення !еснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii,
заступник голови KoMicii

Лариса Володимирiвна начальник

П,ЯТИГОРЕЦЬ

перший заступник голови
районноi в MicTi Киевi
адмiн iстрацii,
голова koMicii

головниЙ спецiалiст з питань
контролю та аудиту
соцlального захисту населення
районноi в MicTi Киевi
адмiнiстрацii,
секретар KoMicii

заступник начальника

внутрiшньо перемiщених осiб Управлiння
соцiального захисту населення !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

flеснянськоi
державноi

фiнансового
Управлiння

[еснянськоi
державноi

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

раионноl
flеснянськоi

MicTi Киевi

склАд

Алексеснко
Iрина Миколаiвна

ФIЛОНЕНКО
Анастасiя Володимирiвна

нЕвIдомА
Свiтлана Петрiвна

ПЕЧОНКIНА

вlддlлу з

заступник начальника управлiння - начаJIьник

соцl ально-культурноi
вlддlлу фiнансiв бю

сф
джетних програм
ери

дерх(авного управл 1ння
та органiв
Ф iнансового

управлiння {еснянськоi районноi
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

наталiя Володимирiвна



рЕдько
Ната.,riя олексiiвна

сЕмЕнюк
людмила Володимирiвна

ТРОФIМЧУК
Костянтин Вiкторович

циБулrIк
Руслана Леонтiiвна

чунАрьов
Анатолiй Васильович

шульгА
юлiя Анатолiiвна

Начальник Управлiння
соцiа-,,тьного захисту населення

адмiнiстратор черговиЙ I-{eHTpy соцiально-
психологiчноi реабiлiтацii дiтей тамолодiз функцiональними обмеженнями
!еснянського району MicTa Кисва

заступник директора Територiального цеЕтру
соцiального обслуговування Десr"rс"когЬ
району MicTa Киева

директор Територi апьного центру
обслуговування [еснянського

соцiального

районуMicTa Киева

завiдувач
забезпеченrrя

сектору юридичного
управлiння соцiального

Анастасiя ФIЛоНЕНко


