
дЕснянськА рдйоннА в MICTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕНIIЯ

л}

Про внесення змiн до Складу KoMicii з питань
надання одноразовоi адресноi матерiальноi
допомоги малозабезпеченим верствам населення
,Щеснянського району MicTa Киева, якi опинилися
в скJIадних життевих обставинах

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
накаЗу .Щепартаменту соцiа_lrьноi полiтики виконавчого органу КиiЪськоi
MicbKoT радrа (КиТвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii) вiд26 сiчня 2О22 року
]\Г9 lб <Про Затвердження Порядку надання однорЕвовоТ адресноi матерiальноi
ДОПОМОги шtалозабезпеченим верствам населення MicTa Кисва та киrIнам, якi
ОПИНИЛИСЯ ]В СКJIаДних житт€вих обставинах), зареестрованого в I_{ентральному
мiжрегiон€шьному управлiннi MiHicTepoTBa юстицii (м. КиiЪ) 0З лютого
2022 року зlе Jф 5017|l:

1. Унtэсти змiни до Складу KoMicii з питань надання однорff}овоi адресноI
матерiа_пьнсli допомоги малозабезпеченим верствам населення .Щеснянського
РаЙОНУ MicTa Киева, якi опинилися в складних життевих обставинах,
ЗаТВердженOго розпорядженням .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
аДМiнiстрацii вiд 14 лютого 2022 року М 69 <Про утворення KoMicii з питань
,НаДаННЯ О;ЦНОРаЗОвоТ адресноi матерiальноi допомоги малозабезпечоним
версТВаМ населення Щеснянського району MicTa Киева, якi опинилися в
СКЛаДНИХ Ж]4ТТ€Вих обставинах), виклавши Його в новiЙ редакцii, що додасться.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого

.[. Алексеенко.

_Голова .Щмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження,Щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii
вiд |4 лютого 2О22 року Ns 69

(у редакцii розпорядження,Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi

склАд
koMicii з питань наданшI одноразовоi адресноi матерiальноi допомоги

мапозабезпеченим верствам ,ru""пa""я ,,Щеснянського району MicTa Киева, якi

опинилися в скJIадних життевих обставинах

ФIлонЕЕtко
Анастасiя Володимирiвна

пЕчонкl.FIА
Лариса Володимирiвна

ЗАКАЛЮЖНА
Оксана Сtэргiiвна

вЕнгЕр
Наталiя Г'ригорiвна

гIрник

начЕшьник Управлiння соцiального захисту

населення.щеснянськоi районноi в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрацii, голова KoMicii;

заступник начzшьника Управлiння - начальник

вiддiлу соцiальних гарантiй Управлiння
соцiального захисту населення .Щеснянськоi

районноi в MicTi Киевi державноi

Ъдмiнiстрацii, заступник голови KoMicii;

головний спецiалiст вiддiлу реалiзацiI
соцiальних програм Управлiння соцiального
захисту населення ,Щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, секретар

KoMicii;

нач€uIьник вiддiлу соцiшlьноi пiдтримки

пiльгових категорiй громадян та осiб з

iнвалiднiстю Управлiння соцiального захисту
насепенIш ,Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi

державноТ адмiнiстрачii;

нач€Lльник вiддiлу адресноi соцiальноi

пiдтримки населення Управлiння соцiального

захисту населення ,Щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii;

Юлiя СергiТвна



ГРИLЩ,НКtС
Оксана Во;подимирiвна

крАсноЕ}А
Алъона Мlдколаiвна

НЕВIДОIчIА
Свiтлана IIeTpiBHa

скиБюк:
Людмила Миколаiвна

снIгур
Ярослав ]Jолодимирович

Начальнlлк Управлiння
соцiальнiэго захисту населення

2

начшIьник вiддiлу з питань забезпечення

стандартiв piBHocTi та органiзацii надання

соцiапьних послуг Управлiння соцiального

захисту населеншI Щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii;

заступник начаJIъника
вiддiлу житлових
соцiального захисту

Управлiння
субсилiй
населення

Кисвi

- начаJIьник
Управлiння

.ЩеснянськоТ

районноi в MicTi державно1

адмiнiстрацii;

головний спецiапiст з питань внутрiшнъого

аудиту Управлiння соцiального захисту

"Ъ..пЬ"*о 
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрачiТ;

начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та

звiтностi - головний бухгалтер Управлiння

соцiального захисту населення,Щеснянськоi

районноi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрачii;

головний спецiалliст вiддiлу юридичного

забезпеченнrI Управлiння соцiального захисту

населення ,щеснянськоi районноi в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрацii.

Анастасiя ФIЛоШНко


