
 

                                                               
УКРАЇНА 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

06.01.2015                             №  4      

 

Про утворення комісії Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації з розгляду 

питань надання грошової допомоги 

постраждалим чи внутрішньо 

переміщеним особам 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 

року № 535 "Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від 

фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги 

постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України або району проведення антитерористичної операції": 

 

1. Утворити комісію Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи 

внутрішньо переміщеним особам (далі - комісія) та затвердити її посадовий 

склад, що додається. 

 

2. Комісії у своїй роботі керуватись Порядком використання коштів, що 

надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової 

допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України або району проведення антитерористичної 

операції, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від 1 жовтня 

2014 року №  535. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Виконуючий обов’язки голови                                                               А. Лапань                               

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської    

районної в місті Києві державної 

адміністрації   

06.01.2015 №4 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

комісії Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з питань 

надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам 

(далі – комісія)  

 

 

заступник голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації, голова комісії; 

 

начальник управління праці та соціального захисту населення Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, заступник голови комісії; 

 

начальник відділу моніторингу вирішення соціально-економічних проблем 

управління праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації, секретар комісії; 

 

заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм 

соціально-культурної сфери фінансового управління Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації;  

 

начальник управління охорони здоров’я Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

 

начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації; 

 

голова Спілки жіночих організацій Солом’янського району м. Києва (за 

згодою). 

 

 

Керівник апарату        П. Макаренко 


