
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

19.06.2019   м. Дніпро   № Р-345/0/3-19 

 

⌐                         ¬      

Про внесення змін до  

розпорядження голови  

облдержадміністрації 

від 30.11.2018 № Р-759/0/3-18 

 

 

 

Керуючись статтями 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України,  

відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації” та                   

“Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань”: 

 

1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації                   

від 30.11.2018 № Р-759/0/3-18 “Про припинення Дніпропетровського обласного 

центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат”, виклавши у новій 

редакції додаток (склад ліквідаційної комісії з припинення Дніпропетровського 

обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат), що 

додається. 

 

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,         

контроль – на заступника голови облдержадміністрації Батуру Д.І. 

 

 

 

Голова облдержадміністрації                                                       В.М.РЕЗНІЧЕНКО 



Додаток  

до розпорядження голови   

облдержадміністрації  

від 30.11.2018 № Р-759/0/3-18       

(у редакції розпорядження   

голови облдержадміністрації 

19.06.2019 № Р-345/0/3-19) 

 

 

 

 

 

СКЛАД 

ліквідаційної комісії з припинення Дніпропетровського обласного  

центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат 
 

СЕВРЮК  

Наталя Олександрівна 

начальник відділу контролю за призначенням 

комунального закладу “Центр здійснення 

соціальних виплат та надання інформаційно-

консультативної допомоги з питань соціального 

захисту населення” Дніпропетровської обласної 

ради”, голова ліквідаційної комісії 

 

ПІСКУНОВА 

Євгенія Юріївна 

юрисконсульт відділу контролю за 

проходженням документації комунального 

закладу “Центр здійснення соціальних виплат та 

надання інформаційно-консультативної допомоги 

з питань соціального захисту населення” 

Дніпропетровської обласної ради”,  

секретар ліквідаційної комісії 

 

МИНДРЯ  

Надія Володимирівна 

заступник начальника планово-фінансового 

відділу управління фінансового забезпечення  

та виконання соціальних програм департаменту 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

 

НІМЕЦЬ 

Катерина Миколаївна 

 

головний спеціаліст – юрисконсульт юридичного 

сектору департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

 

СЛИВНА 

Валентина Олексіївна 

заступник директора департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації 

 



 2                                  Продовження додатка 

 

ЧУБЕНКО 

Антоніна Дмитрівна 

начальник відділу бухгалтерського обліку та       

звітності – головний бухгалтер комунального 

закладу “Центр здійснення соціальних виплат та 

надання інформаційно-консультативної допомоги 

з питань соціального захисту населення” 

Дніпропетровської обласної ради” 

  

ШИКУН 

Юлія Олександрівна 

головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації 

 
 

 

Директор департаменту 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації                                                                         О.В.КРИШЕНЬ 
  


