дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
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РОЗПОРЯДЖЕНIIЯ
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Про утворення KoMicii з питань

надання

одноразовоi адресноi матерiальноi допомоги
малозабезпеченим верствам
населення

.Щеснянського районУ MicTa Киева, якi опини лися
в складних житт€вих обставинах

ВiдповiДно дО ЗаконУ УкраiнИ кПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
нак€ву ,.щепартаменту соцiальноi полiтики виконавчого органу Киiъськоi
MicbKoi РаДИ (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii) вtд26 сiчня 2О22
року
J\ъ 16 ппро затвердження Порядку надання однор€lзовот адресноi матерiальноi
допомогИ малозабезпечениМ верствам населення MicTa Киева та киянам, якi
опинилися в скJIадних життсвих обставинах), зареестрованого в I]ентральному
мiхрегiон€tльному управлiннi MiHicTepcTBa о.rrцiT (м. Киiв) 0j n16ro.b
2022 рокУ за J\Ъ 50l7ll, MicbKoi цiльовоi програми <Турбота. Назустрiч
киянам) на 2022 - 2024 роки))' затвердженоi рiшенняМ КиiЪськоi мiськоi'рад"
вiд 07 жовтнrI 202I року Nр2726/2767, з метою подальшоi пiдтрЙмки
м€LIIозахищених верств населення, якi опинилися
у складних життевих
обставинах:

Утворити комiсiю з питань надання однорzвовоi адресноi матерiальноi
допомоги малозабезпеченим верствам населення !еснянського району MicTa
Киева, якi опинилиQя в складних життевих обставинах (далi коriсiя) та
1.

затвердити

ii склад, що додаеться.

2. KoMicii У своiй роботi керуватися Порядком надання одноразовоi

адресноi матерiальноi допомоги малозабезпеченим верствам населення MicTa
Киева та киянам, якi опинилися в складних життевих обставинах,
затвердженого накaц}ом Щепартаменту соцiальнот полiтики виконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoT Ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
вtд26 сiчня 2022 року м 16 <Про затвердження Поря!ку надання одноразовоi
адресноi матерiальноi допомоги малозабезпеченим верствам населення
MicTa Киева та киянам, якi опинилися в складних життевих обставинах>>,
зареестрОваногО в I_{ентральному мiжрегiонЕшьному
управлiннi MiHicTepcTBa
юстицii (м. Киiв) 03 лютого 2022 року за J\b 50/71 1.

2

3, Визнати таким, Що втратило чиннiсть
розпорядження !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi д.р*u".о1адмiнiстрацii.вiд 17 червн
я 2О2|року j\b 348
кПрО утворенНя KoMicii i пита"" надання
однор€вовоi адресноi

ДОПОМОГИ МаПОЗабеЗПеЧеНИМ ВеРСТВам
населення Щеснянського
киева, якi опини лися в складних життевих
обставинах>.

4,

матерiапьноi
району MicTa

Контроль за виконанням.цього
розпорядження покласти на першого
{еСНЯНСЬКоi районноi в MicTi киевi о.р**"от адмiнiстрацii
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ЗАТВЕРД(ЖЕНО
Розпорядження

,Щеснянськоi
MicTi
Киевi
Державноi адмiнiстпаlliТ

районноi в

склАд

koMicii з питань надання одноразовоi адресноi
матерiальнот допомоги
малlозабезпеченим верствам населення
Щеснянського району MicTa Киева, якi
опинилися
в скJIадних життевих обставинах

ФIЛОНЕНКО
Анастасiя Володимирiвна

начальник Управлiння соцiального захисту
населення Щеснянськоi
районноi в MicTi Кие"i

державноi адмiнiстрацii, голова KoMicii

ПЕЧОНКIНА
Лариса Володимирiвна

ПОГОНИШЕВА
Ольга Володимирiвна

заступник нач€Llrьника Управлiння - нач€rльник
вiддiлу
питань ЧАЕС та внутрiшньо
перемiщених осiб Управлiння соцiа.пьного
захисту населення !еснянськоТ
районноi в
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii, заступник
голови koMicii

з

головний спецiалiст вiддiлу

по роботi

з

учасниками АТО та виконанню соцiагlьних
програм Управлiння соцiапьного захисту

населення ,ЩеснянськоI
районноi в MicTi киевl
державноi адмiнiстрацii, секретар KoMiciT

вЕнгЕр
Натагliя Григорiвна

нач€Lпьник

вiддiлу у справах осiб

з

iнва.ltiднiстю, BeTepaHiB та iнших пiльгових
категорiй Управлiння соцiального захисту

населеншI !еснянськоi
районноi в MicTi киевi
державноi адмiнiстрацii

гIрник

начальник вiддiлry прийому

громадян

Юлiя СергiiЪна

Управлiння соцiального захисту населення
Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

гриI_Енко

начальник вiддiлу

Оксана Володимирiвна

по взаемодii

з

органiзацiями, якi надають соцiальнi послуги
Управлiння соцiа.гlьного захисту населення
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!еснянськоi районноi

державноi адмiнiстрацii

крАсновА

Альона Миколаiвна

нЕвIдомА
Свiтлана Петрiвна

в

MicTi

Киевi

заступник начальника Управлiння - начальник
вiддiлу з розрахункiв ryбсидiй Управлiння
соцiалrьного захисту населення
Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

головний спецiалriст з питань
фiнансового
контролю та аудиту Управлiння соцiального

захисту населення

.ЩеснянськоТ районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.-

скиБюк
Людмила Миколаiвна

снIгур
Ярослав Володимирович

Начальник Управлiння
соцiального захисту населення

начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та
звiтностi - головний бухгалlтер Управлiння
соцiального захисту населення .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

головний спецiаtriст сектору юридичного

забезпеченшI Управлiння соцiального захисту
населеншI Щеснянськоi районноi в MicTi кисвi
державноi адмiнiстрацii

Анастасiя ФIЛоНЕНко

