
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змiн до Складу
KoMicii з питань захисту прав
дитини {еснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

Вiдповiдr-ч до Закону Украiни "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii"',постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 24 ".р.й" zooB року J\b 8бб"Питання дiялъностi органiв опiки ia пiк
дитини", розпорядження .Щеснянсь
адмiнiстрацii вiд 12 сiчня 2OlI рокукомiсiю з питань захисту прав ди1
.Цеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii вiд 26 лютого20l8 року м 94) та в зв'язку з кадровими змiнами:

l. Внести змiни до Складу KoMiciT з питань захисту
!еснянськоi районноi в MicTi КиЬвi державноi адмiнiстрацii, зр районноi в MicTi Киевi л"рiч""отв ..Про 

утворення KoMicii з питаньд iй редакцii,що додаеться.

2, Розпорядження Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноiадмiнiстрацii вiд 10 червня2021 року llъ зzZ'.Про внесення змiн до СкладуkoMicii з питань захисту прав дитин r Щеснянськоi районноi в MicTi Киевiдержавноi адмiнiстрацii" визнати таким, що втратило чиннiсть.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першогозаступника голови !еснянськоi р ,йонноi' в MicTi Киевi державноiадмiнiстрацiI I. Алексеенко.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

PATHIKoB
.Щмитро Геннадiйович

Алексеенко
Iрина МиколаiЪна

гулАк
Олена Володимирiвна

АлътмАн
!митро Володимирович

БорЕцькА
Ганна Андрiiвна

вАсIлъевА
оксана Володимирiвна

лержавноt
секретар K<lMicii

адмiнiстрацii,

ДИРеКТОр Щеснянсъкого раЙонногов MicTi Киевi центру соцiальних
служб

нач€Lпьник вiддiлу з питань
РееСтрацii мiсця проживання/перебування фiзичних осiб
!еснянськоi районноi в п,rbri Кисвi
ДержавноТ адмiнiстрацii

наччъlик Служби у справах дiтейта ciM'i {еснянськоi. районноiв MicTi К
адмiнiстрацii 'ИеВl ДеРЖаВноТ



ДРАГУНОВА
ольга Костянтинiвна

коtцн
Лариса Стефанiвна

полIщук
Олександр Владиславович

ПУШКАРЬОВА
олъга Миколаiъна

рожковА
Людмила Михайлiвна

тимоФесвА
Марiя Василiвна

ФIЛОНЕНКО
Анастасiя Володимирiвна

хАло
Юлiя Леонiдiвна

Начальник Служби
у справах дiтей та ciM'T

Щеснянського вiддiлу державноi
ресстрацii aKTiB цивiльного стану
I-{ентра.тrъного мiжрегiон€Lльного
управлiння MiHicTepcTBa юстицiТ
(м. Киiв) (за згодою)

нач€Lпьн,ик вiддiлу
здоров'я !еснянськоiв MicTi Киевi
адмiнiстрацii

нач€чIьнIлк сектору ювенальноiпревенцiТ Деснянського
управлiння полiцiT ГУ НП у MicTi
Киевi (за згодою)

т.в.о. директора I]eHTpy
у справах ciM'i9r urrpalJёX clM.t та жiнок
Щеснянського району MicTa Киева

в.о. нача-пьника Управлiння освiти
Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiн i страцii

начЕLпьник вiддiлу з питань
звернень громадян [еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii

нач€Lльник Управлi ння соцi ЕuIьного
захисту населення !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii

заступник

заступник начЕUIьника
вiддiлу !еснянськот
в MicTi Киевi
адмiнiстрацii
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