
дЕсIrrIнськА рАЙоннА в MIсTI киевI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

d!.a4 , J,о;1 Mn ?3

Про утворення KoMicii щодо розгляду заяв членiв сiмейосiб, "5i загинули (пропали 
- 
безвiсЙ), померли, та осiбз iнвалiднiстю' якi брали участь у бойових дiях натериторii iнших держав, 

_про призначення грошовоi компенсацii
при !еснянськiй районнiй в MicTi Киевi дерiавнiй чдri"i"rрчiii.

l::l"л"_'lт l" 
законiв Украiни. <Про. мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,<Про статус BeTepaHiB вiйни, гарйт;т ix сЬц;ал"й;;;;;;;,;;;Т#;

:т.,_:lх..r,ii::_:я для деяких категорiй осiб, якi брали участь у ЙИоЙi дi"* 
"uтериторii iнших

територii lнших держав, а також членiв iх сiмей>:

rtРИruРll lНШИХ ДеРЖаВ, а також членiв rk с.iмей, затвердженого постановоюКабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28 б"р.rп" 2018 року Ns 214 <Питання

::::1i:::::]__1(и]лом деяких категорiй o.iO, *i брuп" y"u.r"y Ооrоu"" oi"* 
"u

1. Утворити комiсiю щодо розгляду заяв членiв сiмей осiб, якi загинули
!ТryУ' беЗВiСТи), померли, ,u о.iб з iнвЬiднiстю, якi брали участь у бойовихдlях на територii iнших держав, про призначення грошовоi компенсацii при.Цеснянськiй районнiй в Micii Киевi лержавнit адмiнiсrрацiТ.

2. Затверди
загинули (пропм ::;;Tf,#;",#r:-:'Ё;Li.ii;J#у бойових дiях
ком пенсацi j' при !ес ня HcbKi й ра йон Hii JiiЁii - #"] #ffi]rfi "'ЖI;ili(далi - Комiсiя), що дода€ться.

комп иплати грошовоi

осiб, деяких категорiй

членi держав, а також

вiд 2 КабiНеry MiHicTpiB Украihи
забезпечення житлом деяких



категорiй осiб, якi брали участь у
також членiв ix сiмей>.

2
бойових дiях на територii iнших держав, а

,на АЛСКСССНКо

5. Контроль за виконанням. цього розпорядження покласти на першогозаступника голови !еснянськоiрайоннэi в ^licTl киевi державноiадriri.rрччii.

Виконувач обов'язкiв голо,



ЗЛВЕРДЖЕНО

Розпорядження !еснянськоi
районноi в MicTi

KoMicii щодо розгляду заяв членiв 
"?#J*a, якi загинули (пропми безвiсти),померли, та осiб з iнвалiднiстю, якi брали участь у боЙов"х oi"* nu тфиторiiiнших держав, про призначення гр lшовоi компенсацii при !еснянськiй

районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii

Алсксеенко
Iрина Миколаiвна

ФIЛОНЕНКО
Анастасiя Володимирiвна

шульгА
юлiя Анатолiiвна

ВАВРIЧИНА
Ва.,,тентина Михайлi вна

вЕнгЕр
Наталiя Григорiвна

IВАНЧЕНКО
Сергiй Вiкторович

Киевi

Qз

костЕвич
Сергiй Володимирович

перший заступник голови .Щеснянськоi
районноi' в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii, голова koMicii

начальник Управлiння соцiа_льного захисту
населеЕня .Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi
державноiадмiнiстрацii, заступник голови
KoMicii

]1"iду"а" сектору юридичного забезпечення
Управлiння соцiального захисту населення
!еснянськоТ районноi в MicTi K"eBi
державноi адмiнiстрацii, секретар KoMicii

нача,,Iьник Фiнансового управлiння
!еснянськоТ районноТ в MicTi Киевi лЬр*u"поi.
адмiнiстрацii

начальник вiддiлу у справах осiб з
lнв€lJllднlстю, BeTepaHiB та iнших пiльгових
категорiй Управлiння соцiального захисту
населення {еснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

заЫдувач сектору з питань мобiлiзацiйноi
роботи flеснянськоi районноi в MicTi Киевi
Державноi адмiнi страцii

представник громадськоi
<Вiйськово - патрiотичне
учасникt R бойових дiй
член Громадськоi ради при
районнiй в MicTi Киевi

органiзацii
об'еднання

<Сармат>,

Щеснянськiй
державнiй

адмiнiстрацii (за згодою)



КРИВОТIIЕЙ
Валентина ТофiлilЪна

пЕрЕдрIЙ
Валерiй Iванович

IIРИМАЧЕНКО
володимир Васильович

ПЕЧОНКIFIА
Лариса Володимирiвна

полIщук
Свiтлана IBaHiBHa

ромАнюк
Тетяна Григорiвна

скиБюк
Людмила Миколаiвна

ТАдля
Iрина Петрiвна

хАло
юлiя Леонiдiвна

Начальник Управлiння
соцlального захисту населення

2
ЗаСТУПНИК НаЧi
будiвництва,'-'Ч;ii;l.rо" УпРавлiпня

землекористування ,.Щеснянськоi райопноiв MicTi Киевi державноi адмiпiсЙацii'

голова громадськоi органiзацii <СпiлкаBeTepaHiB АфганiстанУ .Щеснянського й;;ум. Кисва>> (за згодою) 
v rфrlvП

начаJIьник Вiддiлу у м. Киевi MiHicTepcTBa усправах BeTepaHiB Украi.ни (за зголою)

заступник нач€шьника Управлiння - начмьниквiддiлу з питаЕь
п.р",iщ.п"" 

".iu- u"lt*"*r;" Hifl'r-,Hзахисту населення !еснянськоI р.tЪ"rЪ:гв MicTi Киевi державноi. адмiнiстрацiirЧtrvГrПU

начальник вiддiлу економiки {еснянськоiрайонноi' в MicTi Кисвi -;;;;;;;;i
адмiнiстрацii

начальни_к вiддiлу облiку та розподiлчжитловоi площi Деснянськоiралонноi , 
"i.TrКисвi лержавноi адмiнiстрацii'

]i#i,"iL.,:,:::* - головний бухгалтер
lJlллlJIу оухгалтерськоI
Уrр.r";""'""';;1;Нl." оолl кУ та звiтностi

д.Ё""".u*оi 
"";НН,'uJ"},.,Iu"iffJ;

Державноi адмiнiстрацii

:i:?::""* вiддiлу з питань внутрiшньоiполlтики, зв'язкiв . .роruдau*l.iо тазасобами масовоi l"6ор"uцiГД.'"Й.u*оi
районноi в MicTi Киевi державноi чдriri.rрЪцii

заступник начальника
д.. n"". unoi, 

-, 
;;;;;;,'o;r""fiT "'ffi'JJ

ДеРжавноi адмiнiстрацij'

Анастасiя ФIЛонЕНко


