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подIльськА рАйоннА в MicTi ки€вI дЕрждвнА АдмIнIстрАцIя

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

L2.06.201.9 496

Про створення KoнKypcHoi KoMiciT з

вiдбору громадських органiзацiй для
надання фiнансовоТ пiдтримки з

бюдхtету MicTa Кисва на 20l9 piK при
Подiльськiй районнiй в MicTi Киевi
державнiй адмiнiстрацii

Вiдповiдно до Закону Украiни <Пfо мiсцевi дерrкавнi адмiнiстрацii), cTaTTi 13

закону Украiни uпро основи соцiальнот захищоностi iнвалiдiв в ykpaiHi>, статгi 20

Закону УкраТни <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ik соцiального захисту)), cTaTTi 65

Закону УкраТни uПро жертви нацистських переслiдувань)), законiв УКраiЪИ uПРО

соцiальний захист дiтей вiйни>, кПро забезпечення рiвних прав та можливостеЙ жiнок i

.tоловittiв>>, <<ПрО ТоваристВо ЧервонОго Хреста Украiни>, uПро громадськi об'сднання>>.

кПро статус i соцiальний захист громадян, якi пострa>кдали внаслiдок ЧорнобильськоТ
катастрофи>, рiшень КиТвськоТ MicbKoT ради вiд 28,02.2019 Ns |6516821 <ПРО

затвердя(ення MicbKoТ цiльовоТ програми <<Соцiальне партнерство)) на 20l9-202l роки> Та

вiд l9.04,20l8 Jt 49514559 uПро внесення змiн до Порялку вiдбору громадських
органiзачiii для надання фiнансовот пiдтримки з бюджету MicTa Кисва, затвердженого

рiшенням КиiЪськоi MicbKoT ради вiд l1.02.20lб Jф 89/89>:

Nb

1. Створити конкурсну комiсiю з вiдбору

фiнансовоi пiдтримки з бюд}Itету MicTa Itисва на
MicTi Кисвi дерrкавнiй адмiнiстрацiТ.

2. Затвердити склад конкурсноi KoMicii з вiдбору громадських органiзаuiй для
надання фiнансовоТ пiдтримки з бюджету MicTa Киева на 2019 piK при Подiльськiй
районнiй в MicTi Киевiдерrкавнiй адмiнiстрацii, що додаеться.

3. Itонкурснiй KoMiciT з вiдбору громадських органiзацiй для надання фiнансовоТ
пiдтримки з бюджеry MicTa Киева на 2019 piK при Полiльськiй районнiй в MicTi Кисвi
лержавнiй алмiнiстраuii при розглядi питань керуватись Порядком вiдбору громадських
органiзаuiй для надання фiнансовоi пiдтримки з бюджету MicTa Кисва, затвердженого

рiшенням КиiвськоТ MicbKoT ради вiд 19.04.2018 Ng 49514559.

4. Призначити вiдповiдальною особою за здiйснення онлайн-трансляцii або вiдео

фiксаuiТ з подальшим оприлюдненням засiдань конкурсноТ KoMiciT з вiдбору громадських
органiзацiй для надання фiнансовоi пiдтримки з бюджету MicTa Кисва на 2019 piK при
Подiльськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацiТ на офiцiйнiй веб-сторiнцi

громадських органiзацiй для надання
2019 piK при Полiльськiй районнiй в
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ПодiльськоТ районноТ в MicTi Itиевi державноi адмiнiотрачiТ завiдувача сектору
iнформацiйних технологiй IOхHo 0.It.

5. ВизнатI4 таким, що втратило чиннiсть, розпоряд}кеFIня ПодiльсьrсоТ районноТ в

MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ вiд 12.0'7.2018 Jф 518 <Про створення конкурсноТ
KoMicii з вiдбору громадських органiзацiй для надання фiнансовоТ пiдтримки з бюдхtету
м. Кисва на 20l 8 piK при Полiльськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрачii>.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови
ПодiльськоТ районноТ в MicTi Кисвi д9ржавноТ адФiстрачiТ Волошкевича В.А.

Голова BiKTop СМИРНОВВЕдцiл
органiзацii

д!ловодотва



ЗАТВЕРДЖЕНО
РQзпорядження Подi.тlьськоТ районноТ
в MieTi Кисвi державноТ адмiнiстраuiТ
вiд,4/,о6,2о19 J\b Ч96

склАд
KoHKypcFIoT KoMiciT з вiдбору громадськlах органiзацiй для надання фiнансовоТ

пiдтримки з бюджету MicTa Кисва на2019 piK при Полiльськiй районнiй
в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрашiТ

Волошкевич Вiталiй Андрiйович

Бернадська Свiтлана Борисiвна

савченко олена Анатолiтвна

Члени конкурсноi KoMiciT:

Мондриiвський Валентин Миколайович

!репiн Антон Вiкторович

дiдовець Юрiй Вiкторович

Березничька Людмила IBaHiBHa

CTopolKyK Вадим Павлович

Федькевич Олена ГеоргiТвна

Кабанець Лариса Миколаiвна

- заступник голови ПодiльсвкоТ районноТ в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ, голова
конкурсноТ KoMiciT

- начальник Управлiнrrя працi та соцiального
захисту населення ПодiльськоТ районноТ в

MicTi Кисвi державноТ адйiнiстрацiТ"
.засryпник голови конкурсноТ KoMiciT

- завiдувач планово-економiчного сектору
Управлiння прачi та соцiального захисту
населення ПодiльоькоТ районноi в MicTi
Кисвi державноТ адмiнiстрачiТ, секретар
конкурсноI KoMiciT

- деггутат КиiЪськоI мiськоi ради (за згодою)

- деггугат Киiвськоi MicbKoT ради (за згодою)

- депугат КиiвськоТ MicbKoi ради (за згодою)

- депугат КиТвськоТ MicbKoT рали (за зголою)

- депугат КиТвськоТ MicbKoT ради (за згодою)

- заступник начrLльника управлiння
начальник вiддiлу внутрiшньо
перемiщених осiб Управлiння працi та
соцiального захисту населення ПодiльськоТ
районноТ в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii

- начальник фiнансового Управлiння
ПодiльськоТ районноТ в MicTi Кисвi
державноТ алм iнiстрацiТ

- нача,льник юридичного вiддiлу
ПодiльськоТ районноТ в MicTi Кисвi
державноТ адм iHicTpauiT

Багiрова Юлiя Володимирiвна



Itузьменко Олена Олександрiвна

Сабардiна Людмила Михайлiвна

Абакумова Тетяна IOpiiBHa

iльченко Руслан Михайлович

Славная Ольга Володимирiвна

Крикун Арсенiй Свгенiйович

Слабеняк Олена Петрiвна

Клiопа Лариса СергiТвна

Бiлiнський Тарас В олодимирович

С пасiченко Свiтлана Петрiвна

Кошара Анлрiй Володимирович

2

- начальник вiллiлу молодi та спорту
ПодiльськоТ районноi в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстрацii

- начальник вiддiлу культури, туризму та
охорони культурноi спадщини Подiльськот
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрачii

- начilIьник вiддiлу органiзачiйно-
аналiтичноТ роботи Управлiння прачi та
соцiального захисту населення ПодiльськоТ

районноТ в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацii

- начальник вiллiлу з питань майна
комунальноТ власностi ПодiльськоТ

.районноТ в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii

- директор Подiльського районного в MicTi
Кисвi Центру клубiв за мiсцем про}кивання
"Подiл"

- дирекгор КП <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонлу
Подiльського району MicTa Кисва>

- директор Територiального центру
соцiального обслуговування Подiльського
району MicTa Кисва

- директор Подiльського районного в MicTi
Киевi центру соцiальних служб для ciM'T,
дiтей та молодi

- представник громадськоТ ради при
Подiльськiй районнiй в MicTi Кисвi
державнiй адмiнiстрацii голова
громадськоТ органiзацii <Всеукраiнське
об'еднання <СЛАВА НАЦIi)> (за згодою)

- уповноважений представник Громадськот
ради при Подiльськiй районнiй в MicTi
кисвi лержавнiй адмiнiстрачii (за згодою)

- представник громадськот органiзацiт
<Рух змiн> (за згодою)

Керiвник апарату (YQ,ct олександр оКАТИЙ
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