
Дані про діючі при районних в місті Києві державних адміністраціях громадські координаційні ради, 
дорадчі служби, комітети, спілки, інше 

 
 
ГОЛОСІЇВСЬКА районна в місті Києві державна адміністрація 
 

№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

1. Колегія Голосіївської районної в 
місті Києві державної адміністрації 

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 23.03.2015 р № 161 «Про 
колегію Голосіївської районної в місті Києві державної 
адміністрації» зі змінами, внесеними розпорядженням 
Голосіївської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 15.07.2016 р № 402. 

 
21 

Голова Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
 
 

2. Студентська рада при Голосіївській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 28.02.2011 № 110 «Про 
утворення Студентської ради при Голосіївській 
районній в місті Києві державній адміністрації»,  
зареєстрованого в Голосіївському районному управлінні 
юстиції у м. Києві від 22.03.2011 за №4/128, 
розпорядження Голосіївської районної в місті Києві 
державній адміністрації від 03.03.2018 № 150 «Про 
затвердження складу Студентської ради при 
Голосіївської районної в місті Києві державної 
адміністрації» 

 
13 

Співголова Студентської ради - Голова 
Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації,  
 
Співголова Студентської ради - 
Мамонов Артур Ігорович, студент 
Міжрегіональної академії управління 
персоналом (за згодою) 

3. Громадська рада при Голосіївській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 05.09.2017 № 453 «Про 
затвердження складу Громадської ради при 
Голосіївській районній в місті Києві державній 
адміністрації на період 2017-2019 рр.» (із змінами від 
23.01.2018 №33) 

 
35 

Юрченко Олександр Миколайович - 
голова Громадської ради,  
голова ГО «Всеукраїнська люстрація»,  

4. Координаційна рада з питань 
розвитку підприємництва при 
Голосіївській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 14.03.2011 № 166 «Про 
Затвердження Положення про Координаційну раду з 
питань розвитку підприємництва при Голосіївській 
районній в місті Києві державній адміністрації» (із 
змінами від 30.06.2016 №386) 

 
16 

Голова Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

5. Комісія з питань захисту прав 
дитини Голосіївської районної в 

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 18.01.2011 № 16 «Про 

 
16 

Голова Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
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місті Києві державної адміністрації утворення комісії та затвердження Положення про 
комісію  з питань захисту прав дитини Голосіївської 
районної в місті Києві державної адміністрації» та від 
28.02.2016 № 547 «Про затвердження складу комісії з 
питань прав захисту дитини Голосіївської районної в 
місті Києві державної адміністрації» 

6. Координаційна рада з питань 
відпочинку і оздоровлення, 
організації дозвілля, соціального 
захисту дітей при Голосіївській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 14.05.2018 № 208 «Про 
затвердження складу Координаційної ради з питань 
відпочинку і оздоровлення, організації дозвілля, 
соціального захисту дітей при Голосіївській районній в 
місті Києві державній адміністрації» 

 
13 

Заступник голови Голосіївської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

7. Координаційна рада по роботі з 
сім’ями (особами), які перебувають у 
складних життєвих обставинах при 
Голосіївській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації «Про створення координаційної 
ради по роботі з сім’ями (особами), які перебувають у 
складних життєвих обставинах при Голосіївській 
районній в місті Києві державній адміністрації»  
від 14.11.2016 №639 

 
15 

Заступник голови Голосіївської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

8. Координаційна рада з питань 
протидії туберкульозу та ВІЛ –
інфекції/СНІДу при Голосіївській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 28.05.2014 № 265 «Про 
створення Координаційної ради з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при Голосіївській 
районній в місті Києві державній адміністрації» та від 
07.07.2014 № 399 «Про затвердження складу 
Координаційної ради з питань протидії туберкульозу та 
ВІЛ-інфекції/СНІДу при Голосіївській районній в місті 
Києві державній адміністрації» (із змінами від 
17.06.2016 № 352) 

 
23 

Заступник голови Голосіївської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

9. Наглядова рада з питань розподілу і 
утримання житла у гуртожитках та 
використання гуртожитків і 
прибудинкових територій у 
Голосіївському районі міста Києва 

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 29.05.2014 № 268 «Про 
утворення наглядової ради з питань розподілу і 
утримання житла у гуртожитках та використання 
гуртожитків і прибудинкових територій у 
Голосіївському районі міста Києва» (із змінами від 
23.06.2016 № 368) 

 
12 

Заступник голови Голосіївської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

10. Рада керівників промислових 
підприємств та  наукових установ 
організацій Голосіївського району м. 
Києва 

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації 30.03.2018 № 149 «Про Раду 
директорів промислових підприємств та наукових 
установ Голосіївського району м. Києва» 

 
35 

Голова правління ПрАТ «Київський 
маргариновий завод» 
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11. Координаційна рада з питань 

національно-патріотичного 
виховання при Голосіївській 
районній в місті Києві державної 
адміністрації 

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 16.04.2018 № 170 «Про 
утворення координаційної ради з питань національно-
патріотичного виховання при Голосіївській районній в 
місті Києві державної адміністрації» 

 
12 

Заступник голови Голосіївської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

12. Координаційна рада у справах дітей 
Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 07.11.2011 №815 «Про 
затвердження Положення про Координаційна рада у 
справах дітей Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації» 

 
12 

Заступник голови Голосіївської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

 
 
 
 
ДАРНИЦЬКА районна в місті Києві державна адміністрація 
 

№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

1.  Конкурсна комісія на зайняття 
вакантних посад державної служби 
категорій «Б» та «В» Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 15.08.2016 № 542 «Про 
утворення конкурсної комісії на зайняття вакантних 
посад державної служби категорій «Б» та «В» 
Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації» (зміни від 31.05.2018 № 345) 

10 Перший заступник голови Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

2. Дисциплінарна комісія з розгляду 
дисциплінарних справ стосовно 
державних службовців, які 
займають посади державної служби 
категорій «Б» та «В» Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 15.08.2016 № 546 «Про 
утворення дисциплінарної комісії з розгляду 
дисциплінарних справ стосовно державних службовців, 
які займають посади державної служби категорій «Б» та 
«В» Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації» (зміни від 30.01.2018 № 44) 

11 Керівник апарату Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації 

3. Конкурсна комісія на зайняття 
вакантних посад державної служби 
категорій «Б» та «В» апарату 
Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації 

Наказ від 28.11.2017 № 2 «Про утворення конкурсної 
комісії на зайняття вакантних посад державної служби 
категорій «Б» та «В» апарату Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації  

12 Начальник відділу управління 
персоналом Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації 

4. Дисциплінарна комісія з розгляду 
дисциплінарних справ стосовно 

Наказ від 30.01.2018 № 1 «Про утворення дисциплінарної 
комісії з розгляду дисциплінарних справ стосовно 

11 Начальник юридичного відділу 
Дарницької районної в місті Києві 
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№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

державних службовців, які 
займають посади державної служби 
категорій «Б» та «В» апарату 
Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації  

державних службовців, які займають посади державної 
служби категорій «Б» та «В» апарату Дарницької 
районної в місті Києві державної адміністрації»  

державної адміністрації 

5. Антикорупційна рада при 
Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 19.02.2018 №118 «Про 
утворення Антикорупційної ради при Дарницькій 
районній в місті Києві державній адміністрації» (зміни 
від 14.08.2018 №558) 

23 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

6. Спостережна комісія при 
Дарницькій в місті Києві державній 
адміністрації  

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 20.07.2018 №474 «Про 
утворення спостережної комісії при Дарницькій в місті 
Києві державній адміністрації»  

8 Керівник апарату Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації 

7. Районна координаційна рада з 
організації шефської допомоги 
військовим частинам Збройних Сил 
України у Дарницькому районі 
міста Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 13.07.2016 № 483 «Про 
утворення Районної координаційної рада з організації 
шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил 
України у Дарницькому районі міста Києва» (зміни від 
31.01.2018 № 71) 

10 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

8. Комісія щодо визначення стану 
режиму секретності в Дарницькій 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 05.01.2017 № 3 ДСК «Про 
створення комісії щодо визначення стану режиму 
секретності в Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації» 

4 Керівник апарату Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації 

9. Колегія Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 11.02.2011 № 61 «Про 
утворення Колегії Дарницької районної в м. Києві 
державної адміністрації» (зміни від 17.05.2018 № 309) 

25 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

10. Підготовча група з проведення 
громадського звіту про роботу 
Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 18.06.2018 № 394 «Про 
утворення підготовчої групи з проведення громадського 
звіту про роботу Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації 

28 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

11. Комісія з питань роботи із 
службовою інформацією у 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 11.12.2017 № 790 «Про 

24 Керівник апарату Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації 
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№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації 

комісію з питань роботи із службовою інформацією у 
Дарницькій районній в місті Києві державній 
адміністрації» (зміни від 23.07.2018 № 478) 

12. Комісія з питань перевірки 
наявності документів з грифом «Для 
службового користування» 
Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 22.12.2017 №805 «Про 
комісію з питань перевірки наявності документів з 
грифом «Для службового користування» Дарницької 
районної в місті Києві державної адміністрації» 

5 Керівник апарату Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації 

13. Постійно діюча комісія по обліку 
матеріальних цінностей Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 03.02.2015 № 36 «Про 
створення постійно діючої комісії по обліку 
матеріальних цінностей Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації» (зміни від 14.06.2018 № 
385) 

7 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

14. Постійно діюча комісія з питань 
розгляду звернень громадян при 
Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 11.02.2011 № 63 «Про 
створення постійно діючої комісії з питань розгляду 
звернень громадян при Дарницькій районній в м. Києві 
державній адміністрації» (зміни від 27.07.2017 № 499) 

19 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

15. Комісія з  категоріювання об'єктів 
Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації, на яких 
обробляється технічними засобами 
та/або озвучується інформація з  
обмеженим  доступом, що не 
становить державної таємниці 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 22.12.2016 №850 «Про 
утворення комісії з  категоріювання об'єктів Дарницької 
районної в місті Києві державної адміністрації, на яких 
обробляється технічними засобами та/або озвучується 
інформація з  обмеженим  доступом, що не становить 
державної таємниці» (зміни від 13.02.2018 № 97) 

5 Керівник апарату Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації 

16. Комісія для проведення робіт з 
розгортання, попередніх 
випробувань та дослідної 
експлуатації комплексної системи 
захисту інформації типового 
робочого місця стороннього 
користувача автоматизованої 
системи Державного земельного 
кадастру 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації від 11.07.2018 №850 «Про створення комісії 
для проведення робіт з розгортання, попередніх випробувань 
та дослідної експлуатації комплексної системи захисту 
інформації типового робочого місця стороннього 
користувача автоматизованої системи Державного 
земельного кадастру» 

4 Керівник апарату Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації 
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17. Експертна комісія Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 18.12.2013 № 704 «Про 
затвердження Положення та складу експертної комісії 
Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації» (зміни від 09.08.2018 № 544) 

9 Керівник апарату Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації 

18. Експертна комісія архівного відділу 
апарату Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 06.02.2014 № 47  «Про 
утворення експертної комісії архівного відділу 
Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації» (зміни від 09.08.2018 № 546) 

8 Керівник апарату Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації 

19. Рада директорів, підприємств, 
установ та організацій Дарницького 
району міста Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 03.06.2011 № 267 «Про 
створення Ради директорів, підприємств, установ та 
організацій Дарницького району міста Києва» (зміни від 
19.02.2018 № 122) 

39 Голова правління ПАТ «Київський 
радіозавод»  (Сторожук Микола 
Калістратович) 

20. Тендерний комітет  Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 05.07.2016 № 514 «Про 
затвердження Положення про тендерний комітет  
Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації» (зміни від 14.02.2018 № 98) 

7 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

21. Координаційна рада з питань 
розвитку підприємництва при 
Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 01.03.2011 № 93 «Про 
утворення Координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва при Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації та затвердження її 
персонального складу і Положення» (зміни від 
27.07.2018 № 488) 

12 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

22. Робоча група з питань координації 
заходів по впорядкуванню 
безхазяйних (покинутих) 
автомобілів на території 
Дарницького району міста Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 08.04.2015 № 201 «Про 
створення робочої групи з питань координації заходів по 
впорядкуванню безхазяйних (покинутих) автомобілів на 
території Дарницького району міста Києва» (зміни від 
30.07.2018 №513) 

11 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

23. Робоча група з питань недопущення 
порушень правил благоустрою на 
території Дарницького району міста 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 30.04.2015 № 252 «Про 
створення робочої групи з питань недопущення 

32 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 
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Києва порушень правил благоустрою на території Дарницького 
району міста Києва» (зміни від 30.07.2018 №511) 

24. Про створення робочої групи з 
питань недопущення здійснення 
стихійної торгівлі на території 
Дарницького району міста Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації від 27.04.2065 № 286 «Про створення робочої 
групи з питань недопущення здійснення стихійної торгівлі на 
території Дарницького району міста Києва» (зміни від 
30.07.2018 №512) 

31 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

25. Наглядова рада у сфері розподілу 
соціального житла 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 10.02.2012 № 70 «Про 
створення наглядової ради у сфері розподілу соціального 
житла» (зміни від 01.03.2018 № 148) 

13 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

26. Громадська комісія з житлових 
питань 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 27.01.2011 № 25 «Про 
створення районної громадської комісії з житлових 
питань» (від 16.02.18 № 103) 

11 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

27. Комісія з оцінки вартості майна, що 
знаходиться у власності 
громадянина та  членів його сім’ї, та 
з проведення щорічного 
моніторингу сукупного доходу 
громадян, які перебувають на 
соціальному квартирному обліку 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 31.01.2011 № 35 «Про 
створення комісії з оцінки вартості майна, що 
знаходиться у власності громадянина та  членів його 
сім’ї, та з проведення щорічного моніторингу сукупного 
доходу громадян, які перебувають на соціальному 
квартирному обліку» (зміни від 16.02.18 № 105) 

9 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

28. Громадська рада при Дарницькій 
районній в місті Києві державній 
адміністрації  
 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 03.05.2017 № 292 «Про 
затвердження складу громадської ради при Дарницькій 
районній в місті Києві державній адміністрації» (зміни 
від 17.05.2018 № 314) 

35 Голова громадської ради при 
Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації (Гойко Тетяна 
Олексіївна) 

29. Рада волонтерів при Дарницькій 
районній в місті Києві державній 
адміністрації  
 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 25.03.2015 № 169 «Про 
утворення Ради волонтерів при Дарницькій районній в 
місті Києві державній адміністрації» (зміни від 
15.03.2017 №171) 

19 Шеремет Марина Дмитрівна. 

30. Духовна Рада Церков при 
Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації  
 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 19.12.2014 №696 «Про 
утворення Духовної Ради Церков при Дарницькій 
районній в місті Києві державній адміністрації» (зміни 

10 Овчаренко Роман Сергійович 
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від 16.02.2018 №108) 

31. Комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 24.05.2017 №359 «Про 
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації» 

25 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

32. Комісія з питань евакуації при 
Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 22.08.2016 №560 «Про 
утворення органів з питань евакуації при Дарницькій 
районній в місті Києві державній адміністрації» 

17 Заступник голови Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації 

33. Комісія з проведення технічної 
інвентаризації захисних споруд 
цивільної оборони (цивільного 
захисту), які перебувають у сфері 
управління Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 16.06.2014 №358 «Про 
проведення технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільної оборони (цивільного захисту), які перебувають 
у сфері управління Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації» (зміни від 15.06.2015 №372) 

9 Перший заступник голови Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

34. Районна комісія  з питань 
подальшого використання захисних 
споруд, цивільного захисту у разі 
банкрутства (ліквідації) 
підприємств, на балансі яких вони 
перебувають 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 20.09.2016 №608 «Про 
створення районної комісії з питань подальшого 
використання захисних споруд, цивільного захисту у разі 
банкрутства (ліквідації) підприємств, на балансі яких 
вони перебувають» (зміни від 24.07.2018 №479) 

7 Перший заступник голови Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

35. Конкурсна комісія Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації на право оренди майна 
територіальної громади міста Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 23.12.2011 № 606 «Про 
створення конкурсної комісії Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації на право оренди 
майна територіальної громади міста Києва» (зміни від 
06.07.2018 № 431) 

7 Керівник апарату Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації 

36. Комісія з аналізу результатів 
фінансово-господарської діяльності 
підприємств, установ, організацій, 
що належать до сфери управління 
Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 21.01.2011 № 13 «Про 
створення комісії по розгляду питань фінансово-
господарської діяльності підприємств, установ, 
організацій, що належать до сфери управління 
Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації» (зміни від 25.07.2018 № 480) 

9 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 
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37. Робоча група з обстеження 
нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади 
міста Києва, віднесеного до сфери 
управління Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації 
та переданого в користування 
громадським організаціям на 
пільгових умовах 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 12.07.2018 № 448 «Про 
утворення робочої групи з обстеження нерухомого майна 
комунальної власності територіальної громади міста 
Києва, віднесеного до сфери управління Дарницької 
районної в місті Києві державної адміністрації та 
переданого в користування громадським організаціям на 
пільгових умовах» 

9 Керівник апарату Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації 

38. Робоча група з питань проведення 
обстежень юридичних осіб, які 
розміщені в Дарницькому районі 
міста Києва та, за даними ЄДРПОУ, 
належать до сфери управління 
органів державної влади 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 08.07.2016 №471 «Про 
утворення робочої групи з питань проведення обстежень 
юридичних осіб, які розміщені в Дарницькому районі 
міста Києва та, за даними ЄДРПОУ, належать до сфери 
управління органів державної влади» (зміни від 
31.01.2018 № 49) 

5 Керівник апарату Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації 

39. Районна постійно діюча комісія з 
розгляду спірних питань, пов`язаних 
із здійсненням розрахунків за 
житлово-комунальні послуги та 
енергоносії 
 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 29.03.2011 № 134 «Про 
утворення районної постійно діючої комісії з розгляду 
спірних питань, пов`язаних із здійсненням розрахунків за 
житлово-комунальні послуги та енергоносії» (зміни від 
16.02.2018 № 114) 

8 Перший заступник голови Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

40. Координаційна рада з питань  
створення, розвитку та забезпечення 
функціонування об’єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків Дарницького району міста 
Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 05.02.2015№ 44 «Про 
утворення координаційної ради з питань  створення, 
розвитку та забезпечення функціонування об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків Дарницького 
району міста Києва» (зміни від 06.08.2018  № 537) 
 

8 Перший заступник голови Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

41. Оперативний районний штаб з 
підготовки районного господарства 
до роботи в осінньо-зимовий період 
2018/2019 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 15.05.2018 № 303 «Про 
утворення Оперативного районного штабу з підготовки 
районного господарства до роботи в осінньо-зимовий 
період 2018/2019» 
 
 

26 Перший заступник голови Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
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осіб 
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42. Робоча група з питань обстеження 
та ідентифікації будівельних 
майданчиків, паркувальних 
майданчиків та газозаправних 
станцій на території Дарницького 
району міста Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 24.04.2015 № 232 «Про 
створення робочої групи з питань обстеження та 
ідентифікації будівельних майданчиків, паркувальних 
майданчиків та газозаправних станцій на території 
Дарницького району міста Києва» (від 26.07.2018 № 484) 

15 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

43. Комітет забезпечення доступності 
інвалідів та інших маломобільних 
груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури 
Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації  

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 11.04.2011 № 158 «Про 
утворення Комітету забезпечення доступності інвалідів 
та інших маломобільних груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 
Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації» (зміни від 26.07.2018 № 486) 

17 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

44. Робоча група з координації 
пілотування сталої моделі надання 
ВІЛ-послуг в Дарницькому районі 
міста Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 03.05.2017 № 290 «Про 
утворення робочої групи з координації пілотування 
сталої моделі надання ВІЛ-послуг в Дарницькому районі 
м. Києва 

14 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

45. Ліквідаційна комісія з припинення 
управління охорони здоров’я 
Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 06.07.2018 № 433 «Про 
ліквідаційну комісію з припинення управління охорони 
здоров’я Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації» 

6 Грицишин Леся Михайлівна 

46. Опікунська рада Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 18.01.2011 №7 (в редакції 
розпорядження від 07.06.2017 №390 «Про утворення 
Опікунської ради Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації» (зміни від 31.05.2018 №347) 

9 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

47. Консультативна рада з питань 
поліпшення соціального захисту 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи в Дарницькому районі 
міста Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 15.04.2013 №179 «Про 
утворення консультативної ради з питань поліпшення 
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи в Дарницькому районі міста 
Києва» (зміни від 25.05.2018 №333) 

14 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

48. Комісія щодо розгляду заяв 
внутрішньо переміщених осіб, які 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 11.05.2018 №296 «Про 

15 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 
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захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України 

створення Комісії щодо розгляду заяв внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України» (зміни 
від 25.05.2018 №338) 

49. Комісія щодо розгляду заяв членів 
сімей загиблих та осіб з 
інвалідністю про виплату грошової 
компенсації відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 28.03.2018 №214 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 11.05.2018 №295«Про 
створення комісії щодо розгляду заяв членів сімей 
загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової 
компенсації відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28.03.2018 №214» (зміни від 25.05.2018 
№339) 

15 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

50. Комісія з відбору районних 
громадських організацій для 
надання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва при 
Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації від 25.05.2018 №334  «Про створення Комісії з 
відбору районних громадських організацій для надання 
фінансової підтримки з бюджету міста Києва при 
Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації» 

12 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

51. Комісія з питань призначення 
(відновлення) соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам у 
Дарницькому районі міста Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 22.06.2016 №425 «Про 
утворення Комісії з питань призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам у 
Дарницькому районі міста Києва»  
(зміни від 31.05.2018 № 350) 

18 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

52. Районна тимчасова робоча група з 
вирішення питань, пов’язаних з 
життєзабезпеченням та 
розміщенням мешканців тимчасово 
окупованої території – Автономної 
Республіки Крим, а також 
мешканців Донецької та Луганської 
областей, які прибули у місто Київ 
для тимчасового проживання у 
зв’язку з нестабільної суспільно-
політичної ситуацією 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 04.07.2014 №396 (в редакції 
розпорядження від 26.01.2017 №50) «Про утворення 
районної тимчасової робочої групи з вирішення питань, 
пов’язаних з життєзабезпеченням та розміщенням 
мешканців тимчасово окупованої території – Автономної 
Республіки Крим, а також мешканців Донецької та 
Луганської областей, які прибули у місто Київ для 
тимчасового проживання у зв’язку з нестабільної 
суспільно-політичної ситуацією» (зміни від 30.01.2018  
№48) 

16 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

53. Комісія для розгляду питань, 
пов’язаних із встановленням статусу 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 03.02.2016 №62 (в редакції 

17 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 
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учасника війни, відповідно до 
Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

розпорядження від 26.01.2017 №44) «Про утворення 
комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням 
статусу учасника війни, відповідно до Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації» (зміни від 25.05.2018 № 337) 

54. Міжвідомча комісія по роботі з 
сім’ями, члени яких є учасниками 
антитерористичної операції 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 26.09.2014 №538 (в редакції 
розпорядження від 26.01.2017 №49) «Про утворення 
Міжвідомчої комісія по роботі з сім’ями, члени яких є 
учасниками антитерористичної операції» (зміни від 
20.07.2018 № 475) 

22 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

55. Комісія щодо розгляду заяв членів 
сімей загиблих та осіб з 
інвалідністю про виплату грошової 
компенсації Дарницької районної в 
місті Києві державної адміністрації 
 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 31.10.2016 №698«Про 
створення комісії щодо розгляду заяв членів сімей 
загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату 
грошової компенсації Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації» (на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 №119 змінена 
назва) (зміни від 25.05.2018 № 335) 

13 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

56. Районна комісія з розгляду питань 
надання грошової допомоги 
постраждалим чи внутрішньо 
переміщеним особам 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 19.11.2014 №641 (в редакції 
розпорядження від 26.01.2017 №48) «Про утворення 
районної комісії з розгляду питань надання грошової 
допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним 
особам» (зміни від 30.01.2018  
№ 45) 

16 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

57. Спеціальна комісія для вжиття 
заходів щодо запобігання різкому 
зростання безробіття під час 
масового вивільнення працівників в 
Дарницькому районі міста Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 25.10.2017 №685 «Про 
утворення спеціальної комісії для вжиття заходів щодо 
запобігання різкому зростання безробіття під час 
масового вивільнення працівників в Дарницькому районі 
міста Києва» (зміни від 31.05.2018 № 351) 

11 Заступник голови Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації 

58. Тимчасова комісія з питань 
погашення заборгованості із 
заробітної плати, з платежів до 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 09.02.2011 №53 (в редакції 
розпорядження від 05.12.2017 №773) «Про утворення 

13 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 
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Дані про керівника 

бюджету та Пенсійного фонду 
України 

Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати, з платежів до бюджету та Пенсійного 
фонду України» (зміни від 31.05.2018 № 349) 

59. Комісія зі спірних питань щодо 
призначення субсидій на житлово-
комунальні послуги, призначення 
державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям та обліку 
осіб, які мають право на пільги за 
фактичним місцем проживання 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 22.02.2011 №84 «Про 
утворення комісії зі спірних питань щодо призначення 
субсидій на житлово-комунальні послуги, призначення 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 
та обліку осіб, які мають право на пільги за фактичним 
місцем проживання» (зміни від 23.08.2017 №562) 

11 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

60. Районна комісія з питань 
проведення безоплатного 
капітального ремонту власних 
житлових будинків і квартир осіб, 
які мають право на таку пільгу 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 30.03.2011 №137 «Про 
утворення районної комісії з питань проведення 
безоплатного капітального ремонту власних житлових 
будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу» 
(зміни від 19.06.2018 №399) 

10 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

61. Комісія з питань надання 
одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Дарницького 
району міста Києва, які опинилися в 
складних життєвих обставинах 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 30.03.2016 №203 «Про 
утворення комісії з питань надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 
населення Дарницького району міста Києва, які 
опинилися в складних життєвих обставинах» (зміни від 
10.08.2017 №533) 

12 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

62. Робоча група для перевірки 
фактичного місця 
проживання/перебування 
внутрішньо переміщених осіб у 
Дарницькому районі міста Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 27.07.2016 №510 (в редакції 
розпорядження від 28.08.2017 №566) «Про утворення 
Робочої групи для перевірки фактичного місця 
проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб у 
Дарницькому районі міста Києва» (зміни від 31.05.2018 
№353) 

17 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

63. Робоча група з питань розробки 
концепції моделі єдиного 
соціального простору в 
Дарницькому районі міста Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 04.05.2016 №301 «Про 
утворення робочої групи з питань розробки концепції 
моделі єдиного соціального простору в Дарницькому 
районі міста Києва» (зміни від 31.05.2018 № 348) 

13 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 
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№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

64. Міжвідомча робоча група з питань 
легалізації зайнятості та заробітної 
плати, забезпечення дотримання 
державних гарантій з оплати праці в 
Дарницькому районі міста Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 03.11.2017 №705 «Про 
утворення міжвідомчої робочої групи з питань легалізації 
зайнятості та заробітної плати, забезпечення дотримання 
державних гарантій з оплати праці в Дарницькому районі 
міста Києва» (зміни від 31.05.2018 №352) 

18 Заступник голови Дарницької районної 
в місті Києві державної адміністрації 

65. Робоча група для визначення потреб 
в соціальних послугах в 
Дарницькому районі міста Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 10.05.2017 №305 «Про 
утворення Робочої групи для визначення потреб в 
соціальних послугах в Дарницькому районі міста Києва» 
(зміни від 31.01.2018 № 53) 

11 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

66. Районна комісія з питань звільнення 
громадян від плати за соціальне 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 14.03.2012 №111 (зміни від 
05.04.2018 № 217) 

11 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

67. Комісія з питань забезпечення 
своєчасності і повноти сплати 
податкових та інших надходжень до 
бюджетів усіх рівнів 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 27.01.2011 № 22 «Про 
комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти 
сплати податкових та інших надходжень до бюджетів 
усіх рівнів» (зміни від 31.01.2018 № 66) 

8 Перший заступник голови Дарницької 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

68. Робоча група Дарницького району 
міста Києва, відповідальна за 
здійснення діяльності щодо 
загальної організації та 
супроводження громадського 
бюджету міста Києва 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 26.01.2017 № 51 «Про 
організацію роботи по супроводженню громадського 
бюджету міста Києва» (від 08.06.2018 № 383) 

7 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

69. Жіноча консультативна рада при 
Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 27.11.2017 № 745 «Про 
утворення Жіночої консультативної ради при Дарницькій 
районній в місті Києві державній адміністрації» 

24 Туркеня Інна Григорівна 

70. Рада з питань молодіжної політики 
при Дарницькій районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 23.04.2018 № 260 «Про 
створення Ради з питань молодіжної політики при 
Дарницькій районній в місті Києві державній 
адміністрації» (зміни від 06.06.2018 № 368) 

14 Марват Зоравар Джамшид 
ГО «Всеукраїнський молодіжний  рух «Лец 
ду іт Юкрейн» 
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№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

71. Координаційна рада з питань 
національно-патріотичного 
виховання при Дарницькій районній 
в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 31.01.2018 № 68 «Про 
утворення координаційної ради рада з питань 
національно-патріотичного виховання при Дарницькій 
районній в місті Києві державній адміністрації» 

14 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

72. Робоча група з питань 
впровадження новітніх форм і 
методів роботи з питань 
попередження насильства в сім'ї  

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 22.03.2017 № 203 «Про 
утворення робочої групи з питань впровадження новітніх 
форм і методів роботи з питань попередження насильства 
в сім'ї» 

15 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

73. Комісія з питань захисту прав 
дитини Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 26.01.2011 № 17 «Про 
затвердження Положення про комісію з питань захисту 
прав дитини Дарницької районної  
в м. Києві державної адміністрації» 
Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 27.01.2011 № 21 «Про 
затвердження складу комісії з питань захисту прав 
дитини Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації» (зміни від 18.06.2018 № 391) 

13 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 

74. Робоча група з питань обстеження 
наявної системи зовнішнього 
освітлення в парку «Позняки» на 
перетині проспекту Петра 
Григоренка та вулиці Драгоманова 

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації від 03.03.2018 № 149 «Про 
утворення робочої групи з питань обстеження наявної 
системи зовнішнього освітлення в парку «Позняки» на 
перетині проспекту Петра Григоренка та вулиці 
Драгоманова» 

10 Голова Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації 
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ДЕСНЯНСЬКА районна в місті Києві державна адміністрація 
 

№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

1.  

Громадська Рада при Деснянській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Деснянської РДА від 26.06.2017 № 347 
«Про затвердження складу Громадської ради при 
Деснянській районній в місті Києві державній 
адміністрації» 

35 Аракелян Артур Олександрович, 
тел. 547-42-63, 
0504147007 

2.  

Колегія Деснянської районної в 
місті Києві державної адміністрації 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», 
Регламент Деснянської райдержадміністрації 
затверджений розпорядженням Деснянської 
райдержадміністрації від 27.12.2013 року № 776 «Про 
затвердження Регламенту Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації» (зі змінами), 
розпорядження Деснянської райдержадміністрації від 
28.04.2016 року № 254 «Про Колегію Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації» (зі 
змінами) 

57 Голова Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
тел. 515-77-75 

3.  

Постійно діюча комісія з питань 
розгляду звернень громадян при 
Деснянській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Комісію створено Розпорядженням райдержадміністрації 
№ 243 від 29.03.2011 «Про створення постійно діючої 
комісії з питань розгляду звернень громадян при 
Деснянській районній в місті Києві державній 
адміністрації» 
Останні зміни у складі комісії вносились 
розпорядженням райдержадміністрації від 13.09.2018 № 
493 «Про внесення змін до розпорядження ДРДА від 
29.03.2011 № 243» 

17 Перший заступник голови Деснянської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
тел. 548-04-96 

4.  

Рада з питань ґендерної рівності 
Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації  
від 20.04.2011№ 290 «Про створення Ради з питань 
ґендерної рівності Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації» (Зміни від 01.12.2017 № 665 
«Про внесення змін до розпорядження ДРДА від 
20.04.2011 № 290») 

20 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел.. 515-25-39 

5.  

Громадська комісія з житлових 
питань при  Деснянській районній в 
місті Києві державній адміністрації 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації від 
14.02.2018 № 67 «Про внесення змін до розпорядження 
Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 18 січня 2012 року № 7» 
 

14 Перший заступник голови Деснянської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
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6.  

Наглядова рада з питань розподілу 
соціального житла при Деснянській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації від 
14.02.2018 № 66 
«Про внесення змін до розпорядження Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації 
від 27 січня 2012 року № 20» 

14 Перший заступник голови Деснянської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

7.  

Комісія з оцінки майна, що 
знаходиться у власності 
громадянина та членів його родини, 
та з проведення щорічного 
моніторингу сукупного доходу 
громадян, які перебувають на 
соціальному квартирному обліку 
при Деснянській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації 
від 08.02.2018 № 57 
«Про внесення змін до розпорядження Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 
27.01.2012 року № 21» 

6 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел.. 515-25-39 

8.  

Міжвідомчий оперативний  штаб з 
координації проведення 
оздоровлення та відпочинку дітей 
Деснянського району міста Києва 

Розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради(Київської міської державної адміністрації)  
від 24.05.2018 року №879 «Про організацію 
оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва у 2018 
році», 
розпорядження Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації №303 від 31.05.2018 «Про 
організацію оздоровлення та відпочинку дітей 
Деснянського району міста Києва у 2018 році»     

7 Начальник Управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту Деснянської районної в 
місті Києві державної адміністрації  
тел. 546-54-06 

9.  
Про організацію та запровадження 
громадського бюджету міста Києва 
у Деснянському районі 

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 26 січня 2017 № 29 «Про 
організацію та запровадження громадського бюджету 
міста Києва у Деснянському районі» 

9 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел. 515-25-39 

10. 

Комісія з питань звільнення 
громадян від плати за соціальне 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) при Деснянській 
РДА 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації від 
22.03.2017 № 142 «Про внесення змін до розпорядження 
Деснянської в місті Києві державної адміністрації від 
31 березня 2015 року № 197 «Про утворення комісії з 
питань звільнення громадян від плати за соціальне 
обслуговування (надання соціальних послуг) при 
Деснянській районній в місті Києві державній 
адміністрації» 

9 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел. 515-25-39 

11. 

Комісія з питань розгляду заяв про 
надання соціальних та 
реабілітаційних послуг при 
Деснянській районній в місті Києві 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації  від 
10.08.2018 № 427 «Про утворення комісії з питань 
розгляду заяв про надання соціальних та реабілітаційних 
послуг при Деснянській районній в місті Києві 

9 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел. 515-25-39 
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державній адміністрації 
 

державній адміністрації» 

12. 

Робоча група із забезпечення 
заходів щодо покращення 
соціального захисту учасників АТО 
та членів їх сімей 
 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації від 
23.03.2018 № 142, внесення змін до розпорядження 
Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 29.09.2014 № 531 «Про утворення 
робочої групи із забезпечення заходів щодо покращення 
соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей» 

17 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел. 515-25-39 

13. 

Комісія для організації 
проведення безоплатного 
капітального ремонту житла 
для осіб, що мають право на таку 
пільгу при Деснянській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 
 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації від 
06.07.2018 № 374 
«Про внесення змін до  Складу комісії для організації 
проведення безоплатного капітального ремонту житла 
для осіб, що мають право на таку пільгу при Деснянській 
районній в місті Києві державній адміністрації» 

11 Крикунов Юрій Володимирович 

14. 

Комісія з питань призначення 
(відновлення) соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам 
при Деснянській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації  
від 23.05.2018 № 279 
«Про внесення змін до Складу комісії з питань 
призначення (відновлення) соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам при Деснянській 
районній в місті Києві державній адміністрації» 

10 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел. 515-25-39 

15. 

Опікунська рада при Деснянській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації  
від  30.05.2018 № 299 «Про внесення змін до 
розпорядження Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 17.06.2011 № 421 «Про 
утворення  опікунської рада при Деснянській районній в 
місті Києві державній адміністрації» 

13 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел. 515-25-39 

16. 

Комісія щодо розгляду заяв членів 
сімей загиблих учасників бойових 
дій на території інших держав та 
осіб з інвалідністю про виплату 
грошової компенсації при 
Деснянській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації від 
30.05.2018 № 298«Про утворення комісії щодо розгляду 
заяв членів сімей загиблих учасників бойових дій на 
території інших держав та осіб з інвалідністю про 
виплату грошової компенсації при Деснянській районній 
в місті Києві державній адміністрації» 

15 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел. 515-25-39 

17. 

Комісія щодо розгляду заяв членів 
сімей загиблих та осіб з 
інвалідністю про виплату грошової 
компенсації при Деснянській 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації від 23 
05.2018 № 280 «Про утворення комісії щодо розгляду  
заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про 
виплату грошової компенсації при Деснянській районній 

15 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел. 515-25-39 
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районній в місті Києві державній 
адміністрації 

в місті Києві державній адміністрації» 

18. 

Комісія щодо розгляду заяв 
внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України 
при Деснянській районній в місті 
Києві державній адміністрації 
 

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
від 25.05.2018 № 285 «Про утворення комісії  щодо 
розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України при Деснянській районній в місті 
Києві державній адміністрації» 

15 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел. 515-25-39 

19. 

Міжвідомча робоча група з питань 
легалізації виплати заробітної плати 
і зайнятості населення та 
забезпечення дотримання 
державних гарантій з оплати праці 
при Деснянській районній в місті 
Києві державній адміністрації 
 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації від 
06.07.2018 № 373 «Про внесення змін до Складу 
міжвідомчої робочої групи з питань легалізації виплати 
заробітної плати і зайнятості населення та забезпечення 
дотримання державних гарантій з оплати праці при 
Деснянській районній в місті Києві державній 
адміністрації» 

19 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел. 515-25-39 

20. 

Тимчасова комісія з питань 
погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат 
 

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 06.06.2018 № 375 «Про 
внесення змін до розпорядження Деснянської районної в 
місті Києві державної адміністрації  від 17.02.2011 № 
106 
«Про утворення тимчасової комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних 
виплат» 

17 Голова Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
тел. 515-77-75 

21. 

Районна конкурсна комісія з відбору 
громадських організацій для 
надання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва при 
Деснянській районній в місті Києві 
державній адміністрації 
 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації 
від 08.06.2018 № 316 
«Про утворення районної конкурсної комісії з відбору 
громадських організацій для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва при Деснянській 
районній в місті Києві державній адміністрації» 

11 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел. 515-25-39 

22. 

Спеціальна комісія для вжиття 
заходів щодо запобігання різкому 
зростанню безробіття під час 
масового вивільнення працівників в 
Деснянському районі міста Києва 
 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації від 
29.12.2018 № 749 «Про утворення спеціальної комісії для 
вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню 
безробіття під час масового вивільнення працівників в 
Деснянському районі міста Києва» 

12 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел. 515-25-39 
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23. 

Комісія для розгляду питань, 
пов’язаних із встановленням статусу 
учасника війни, відповідно до 
Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», при 
Деснянській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації 
від 09.06.2017 № 306 
«Про внесення змін до Складу комісії для розгляду 
питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника 
війни, відповідно до Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», при 
Деснянській районній в місті Києві державній 
адміністрації» 

8 Начальник Управління праці та 
соціального захисту населення 
Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації  
тел. 530-42-22 

24. 

Районна комісія по вирішенню 
спірних питань, які виникають при 
призначенні житлових субсидій і 
пільг при Деснянській районній в 
місті Києві державній адміністрації 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації 
від 01.12.2017 № 666 «Про внесення змін до 
розпорядження Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
від 04.12.2015 № 688 «Про утворення районної 
комісії по вирішенню спірних питань, які виникають при 
призначенні житлових субсидій і пільг при Деснянській 
районній в місті Києві державній адміністрації» 

12 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел. 515-25-39 

25. 

Координаційна рада з питань 
розвитку підприємництва при 
Деснянській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації 
від 22.02.2018 № 22 
«Про внесення змін до розпорядження Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 
30.04.2015 «Про Координаційну раду з питань 
підприємництва при Деснянській районній в місті Києві 
державній адміністрації» 

19 Голова Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
тел. 515-77-75 

26. 
Спостережна комісія при 
Деснянській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації 
від 12.08.2016 № 479 
«Про утворення спостережної комісії при ДРДА» 

10 Керівник апарату Деснянської районної в 
місті Києві державної адміністрації  
тел. 546-31-24 

27. 
Комісія з питань захисту прав 
дитини Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації 
від 26.02.2018 № 94 « Про внесення змін до Положення  
про комісію з питань захисту прав дитини» 

15 Голова Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
тел. 515-77-75 

28. 

Громадська організація «Рада 
директорів промислових 
підприємств Деснянського району 
міста Києва» 

Статут Громадської організації «Рада директорів 
промислових підприємств Деснянського району міста 
Києва», зареєстрований Деснянським районним 
управлінням юстиції у м. Києві (Наказ від 19.01. 2012 № 
5/03-26) 

5 
(членів 
Правлінн
я) 

Генеральний директор ТОВ «Новий 
друк», 
тел. 537-24-00 

29. 

Рада митців при Деснянській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 
 

Розпорядження Деснянської райдержадміністрації  
від 05.07.2016 № 387 «Про внесення змін до складу Ради 
митців при Деснянській районній в місті Києві 
державній адміністрації» 

15 Заступник голови Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел. 515-25-39 
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ДНІПРОВСЬКА  районна в місті Києві державна адміністрація 
 

№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

1. Громадська рада при Дніпровській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 19.06.2017 №339, від 
26.01.2018 №55 
 

35 Павленко А.М., голова благодійної 
організації «Благодійний фонд 
«Дніпровський» 

2. Рада директорів підприємств 
промислового комплексу 
Дніпровського району м.Києва при 
Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 23.11.2011 №490 та від 
16.03.2018 №163 
 
 

38 Директор державного підприємства 
“Науково- дослідний  інститут 
“Еластик” 
 

3. Колегія Дніпровської районної в 
місті Києві державної  адміністрації  

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 09.02.2011 №49, від  
16.03.2018 №164, від 27.04.2018 №259 

20 Голова Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
 

4. Комісія з питань захисту прав 
дитини   

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації  від 02.03.2011 №95, від 
11.07.2016 №373.. ід 04.05.2017 №228, від 29.05.2018 
№291 

14 Голова Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

5. Постійно діюча комісія з питань 
розгляду звернень громадян 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації, від 18.11.2013 №662 та 
від 01.06.2016 №294, від 12.01.2017 №7, від 10.08.2017 
№437,  від 11.05.2018 №273 

17 Голова Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
 

6. Тимчасова комісія з питань 
погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 15.03.2011 №120 та від 
05.11.2014 №502, від 08.08.2016 №420 
 

15 Голова Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
 

7. Комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
(персональний та посадовий  склад 
комісії  затверджено головою 
комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної  від 18.06.2013 №338, від 16.02.2016 
№77 та  від 23.11.2016 №674 
 

21 Голова Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
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№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

надзвичайних ситуацій 
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 18 липня 
2017 року) 

8. Балансова комісія по розгляду 
питань фінансово-господарської 
діяльності підприємств, майно яких 
віднесено до сфери управління 
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

розпорядження голови Дніпровської райдержадміністрації 
від 15.03.2011 №121 та  від 06.12.2016 №702 

14 Голова Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
 

9. Комісія з питань забезпечення 
своєчасності і сплати податкових та 
інших надходжень до бюджетів усіх 
рівнів   

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від  22.03.2011 №139 та 
від 30.11.2017 №664 

10 Голова Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
 

10. Координаційна рада з питання 
розвитку малого та середнього 
підприємництва при голові 
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 04.03.2011 №99 та від 
30.03.2017 №159 
 
 

24 Голова Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
 

11. Координаційна рада з питань 
сприяння розвитку та забезпечення 
функціонування об’єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків у Дніпровському районі 
м.Києва 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації  від 09.04.2012 №149 та  
від 29.11.2016  №682 

9 Голова Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
 

12. Постійно діюча громадська комісія 
з житлових питань при 
Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 29.12.2012 №595 та  
від 17.04.2018 №225 

13 Перший заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

13. Комісія з оцінки вартості майна, що 
знаходиться у власності 
громадянина та членів його сім’ї, та 
з проведення щорічного 
моніторингу сукупного доходу 
громадян, які перебувають на 
соціальному квартирному обліку 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від  13.12.2011 №512 та  
від 17.04.2018 №226 
 

11 Перший заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
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№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

14. Комісія з розгляду спірних питань, 
пов’язаних із застосуванням тарифів 
для здійснення розрахунків з 
населенням за спожиті послуги в 
залежності від терміну оплати  
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 29.03.2011 №155 та від 
31.10.2016 №613 

8 Перший заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

15. Наглядова рада з питань розподілу і 
утримання житла у гуртожитках та 
використання гуртожитків і 
прибудинкових територій у 
Дніпровському районі м.Києва 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 10.07.2013 №370  та 
від  01.03.2018 №125 

18 
 
 
 
 
 

Перший заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

16. Районна рада з питань безпечної 
життєдіяльності населення 

розпорядження  голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 15.07.2011 №299 та від 
09.12.2016 №711 
 
 
 

15 Перший заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

17. Орган приватизації житла 
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

розпорядження голови Дніпровської 
райдержадміністрації від 05.11.2011 №12, 20.09.2011 
№395, від 30.11.2016 №683, від 16.03.2018 №162 

8 Перший заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
  

18. Міжвідомча координаційна комісія 
по роботі із сім’ями, члени яких є 
учасниками антитерористичної 
операції, та сім’ями, переміщеними 
з тимчасово окупованої території 
автономної республіки Крим та 
зони проведення антитерористичної 
операції 

розпорядження голови Дніпровської 
райдержадміністрації від 01.10.2014 №428 

20 Заступник голови Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
 

19. Державна надзвичайна 
протиепідемічна комісія   
при Дніпровській районній в місті 
Києві державній   адміністрації 
 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 12.04.2013 №179, від 
15.12.2016 №733, від 26.01.2018 №57 

19 Заступник голови Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
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№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

20. Державна надзвичайна 
протиепізоотична  комісія  при 
Дніпровській районній  в місті 
Києві державній   адміністрації 

розпорядження  голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 18.04.2013 №193 та від 
15.12.2016 №732, від 26.01.2018 №58  

19 Заступник голови Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

21. Опікунська рада Дніпровської 
районної  в місті Києві державної 
адміністрації    

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 31.01.2011 року №36 
та від 18.01.2018 №40 

9 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

22. Координаційна рада з питань 
запобігання поширенню 
туберкульозу,  
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 
соціально-значущих хвороб при 
Дніпровській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

розпорядження  голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 01.11.2011 №284, від 
18.04.2013 № 194 та  від 15.12.2016 №734, від 26.01.2018 
№59 
 

23 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

23. Спостережна комісія Дніпровської 
районної  в місті Києві державної 
адміністрації    

розпорядження голови  Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 03.02.2014 року №53 
та від 30.10.2017 №588, від 17.05.2018 №281 

9 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

24.  Конкурсна комісія з відбору 
громадських організацій для 
фінансової підтримки з бюджету 

розпорядження  голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 01.04.2011 №163,  від 
02.10.2013 №560, від 31.10.2016 №617 та від 11.04.2018 
№210, від 04.10.2018 №551 

14 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

25.  Районна координаційна рада з 
організації шефської допомоги 
військовій частині А0525 Збройних 
сил України 

розпорядження голови  Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 19.03.2018 №166 

13 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

26.  Комісія Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації 
щодо розгляду заяв членів сімей 
загиблих та  осіб з інвалідністю про 
виплату грошової компенсації  

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 07.11. 2016 №631, 
18.04.2018 №227, від 29.05.2018 №292 

15 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

27. Комісія Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації 
з розгляду питань надання 
одноразової матеріальної допомоги 
малозахищеним верствам населення 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 06.07.2011 №288 та від 
10.01.2018 №15 

10 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
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№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

району,  
які опинились у складних життєвих 
обставинах 

28. Комісія з питань взаємодії суб’єктів 
соціальної роботи із сім’ями, які 
перебувають у складних обставинах 
при Дніпровській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

розпорядження  голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 20.09.2016 №498, від 
31.10.2017 №591, від 17.05.2018 №283 

11 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

29. Комісія Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації 
з розгляду спірних питань, які 
виникають при призначенні 
житлових субсидій     

розпорядження  голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 15.03.2011 №116 та  
від 10.01.2018 №14 

10 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

30. Комісія Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації 
з питань проведення безоплатного 
капітального ремонту власних 
будинків і квартир осіб, що мають 
право на таку пільгу 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 15.03.2011 №117  та 
від 13.12.2016 №721 

9 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

31. Районна  соціально-медичну комісія 
щодо відбору дітей до відділення 
соціально-медичної реабілітації 
дітей, хворих на дитячий 
церебральний параліч, розумово 
відсталих дітей та дітей з 
ураженням центральної нервової 
системи з порушенням психіки та 
відділення ранньої соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 27.01.2011 № 30 «Про 
затвердження Положення про Територіальний центр 
соціального обслуговування Дніпровського району м. 
Києва», від 11.04.2011 №179 та від 15.10.2015 №496,  від 
22.10.2015 №523 

15 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

32. Комісія Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації 
з питань звільнення громадян від 
плати за надання соціальних послуг    

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 11.04.2011 №178 та від 
15.10.2015 №495 
 

8 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

33. Комісія Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації  
з розгляду питань надання  

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 19.11.2014 №528,  від 
14.03.2018 №156 

13 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
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грошової допомоги постраждалим 
та внутрішньо переміщеним особам 
з тимчасово окупованої території 
України або району проведення 
антитериростичної операції 

34. Комісія Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації 
з питань призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 06.07.2016 №365, від 
14.03.2018 №157 

16 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

35. Комісія Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації 
з розгляду питань надання 
соціальних допомог 

голови розпорядження голови Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації від  18.06.2012 №257, 
21.06.2012 №268 та від 19.05.2017 №250 

9 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

36. Районна конкурсна комісія з 
організації та проведення районного 
конкурсу-огляду суб’єктів 
господарювання сфери побутового 
обслуговування на присвоєння 
зразкового у Дніпровському районі 
м.Києва 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від  17.09.2011 №406 та  
від 20.11.2017 №638 
 

7 Голова -Загородня А.В. -заступник 
голови райдержадміністрації, секретар 
Ковальчук І.Л.-головний спеціаліст 
відділу  торгівлі та споживчого ринку 
райдержадміністарції,  
 тел. +38 (044) 292-02-45 

37. Комісія з питань евакуації 
Дніпровського району міста Києва 
(склад комісії затверджено 14 січня 
2016 року) 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 10.02.2014 №59 та від 
25.11.2014 №553 

23 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

38. Комітет доступності інвалідів та 
інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та 
інженерно-транспортної 
інфраструктури 

розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 09.06.2011 №255, від 
13.12.2016 №722 
 

12 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

39. Міжвідомча робоча група з питань 
легалізації  зайнятості та заробітної 
плати і забезпечення дотримання 
державних гарантій з оплати праці  
в Дніпровському районі м.Києва 

розпорядження  голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 11.07.2017 №380 
 

19 
 

Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
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№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

40. Робоча група з питань 
упорядкування обліку юридичних 
осіб, що за даними ЄДРПОУ 
належать до сфери управління 
органів державної влади, які цього 
не підтверджують, і які розташовані 
на території Дніпровського району 
міста Києва 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 26.12.2016 №756, від 
06.04.2017 №174,від 29.05.2018 №293 від 30.08.2018 
№497 
 

9 Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

41. Експертна комісія розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 17.03.2016 №144, від 
26.05.2017 №274 

9 Керівник апарату Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

42.  Міжвідомча координаційно-
методична рада 
з правової освіти населення 
Дніпровського району м.Києва 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від  07.02.2011 №55 та  від 
21.06.2018 №362 

9 Керівник апарату Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

43.  Тендерний комітет Дніпровської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

розпорядження  голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 18.01.2017 №24  

9 Заступник керівника апарату 
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
 

44.  Комітет з конкурсного відбору 
представників громадських 
об’єднань до складу конкурсної 
Комісії з проведення на зайняття 
вакантних посад державної служби 
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

розпорядження голови  Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації  від 15.08.2016 №392-к 

5 Заступник керівника апарату 
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
 

45. Конкурсна комісія з проведення 
конкурсу на зайняття вакантних 
посад державної служби  
в  дніпровській районній  в місті 
Києві державній адміністрації 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 14.00.2017 №565-к  

5 Завідувач сектору взаємодії  з 
правоохоронними органами та з питань 
запобігання та виявлення корупції, 
організаційно-методичне забезпечення- 
відділ управління персоналом,  
тел. +38 (044) 292-00-14 

46. Конкурсна комісія на право оренди 
майна комунальної власності 

розпорядження голови  Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації  від 19.12.2011  №531 та 

7 В.о. начальника відділу  оренди  майна 
комунальної власності 
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№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

територіальної громади міста Києва, 
переданого до сфери управління 
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

від 08.12.2016 №704 
 

47. Комісія з питань управління 
комунальним майном, переданого 
до сфери управління  
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 06.04.2011 №173 та від  
08.12.2016 №705 
 

11 Начальник відділу оренди  майна 
комунальної власності 
 

48. Комісія Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації 
для розгляду питань, пов’язаних із 
встановленням статусу учасника 
війни відповідно до Закону України 
“Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту” 

розпорядження голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 15.03.2011 №115, від 
27.03.2017 №148, від 14.03.2018 №159 
 

11 Начальник управління праці та 
соціального захисту населення  
 

 
 
 
ОБОЛОНСЬКА районна в місті Києві державна адміністрація 
 

№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

1 Опікунська рада при Оболонській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Оболонської РДА від 26.01.2011 № 507 13 Заступник голови Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

2 Експертна комісія для організації і 
проведення експертизи цінності 
документів, що утворилися в 
діловодстві Оболонської районної в 
місті Києві державної адміністрації. 

Розпорядження Оболонської РДА від 11.02.2014 №76 7 Керівник апарату Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

3 Координаційна рада з питань 
розвитку малого та середнього 
підприємництва при Оболонській 
районній в місті Києві державної 

Розпорядження Оболонської РДА від 07.02.2011 №57 
(останні зміни внесені розпорядженням від 04.06.2018 
№261) 

14 Голова Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
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адміністрації  
4 Комісія з питань взаємодії суб’єктів 

соціальної роботи з сім’ями, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах  при Оболонській 
районній в місті Києві державної 
адміністрації 

Розпорядження Оболонської РДА від 05.09.2016 № 507   
11 

Заступник голови Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

5 Комісія з питань захисту прав 
дитини Оболонської  районної  в 
місті Києві державної адміністрації 

Розпорядження Оболонської РДА від  10.01.2011 № 6   
 
15 

Голова Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації,  

6 Наглядова рада у сфері розподілу 
соціального житла при Оболонській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Оболонської РДА від 19.12.2011 №651 
(останні зміни внесені розпорядженням ОРДА від 
14.08.2017 №478) 

13 Керівник апарату Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

7 Громадська комісія з житлових 
питань при Оболонській районній в 
місті Києві   державній 
адміністрації 

Розпорядження Оболонської РДА від 11.02.2011 №65 
останні зміни внесені розпорядженням ОРДА №479 від 
14.08.2017) 

12 Керівник апарату Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

8 Оцінна комісія для визначення 
права громадян взяття на 
соціальний квартирний облік та 
перебування при наглядовій раді у 
сфері розподілу соціального житла 
Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації  

Розпорядження Оболонської РДА від 13.02.2012 №76 
(останні зміни внесені  розпорядженням ОРДА №479 від 
14.08.2017) 

5 Керівник апарату Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

9 Комітет забезпечення доступності 
інвалідів та інших маломобільних 
груп населення до обєктів 
соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури при 
Оболонській районній в місті Києві 
державній адміністрації  

Розпорядження Оболонської РДА «417 від 18.08.2011 10 Заступник голови Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

10 Громадська рада при Оболонській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Оболонської РДА  №405 від 06.07.2017 
 

35 Гончарук Василь Віталійович – голова 
ГО "Футбольна асоціація жінок міста 
Києва" 

11 Колегія Оболонської районної в 
місті Києві державної адміністрації  
 

Розпорядження Оболонської РДА №2 від 04.01.2011  22 Голова Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

12 Підготовча група з питань Розпорядження Оболонської РДА від 23.06.2017  37 Голова Оболонської районної в місті 
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проведення громадського звіту 
щодо роботи Оболонської районної 
в місті Києві державної 
адміністрації 

№ 367 Києві державної адміністрації 

13 Консультативно-дорадчий орган 
при Оболонській районній в місті 
Києві державній адміністрації 
«Координаційна рада волонтерів 
Оболоні»  

Розпорядження Оболонської РДА  №150 від 30.03.2015. 
 

25 Шуплик Віталій Миколайович - 
волонтер 

14 Комісія для проведення експерних 
випобувань комплексної системи 
захисту інформації автоматизованої 
інформаційно-комунікаційної 
системи «Державний реєстр 
виборців» 

Розпорядження Оболонської РДА від 12.05.2011№234 
(зміни 03.11.2017 №651) 

5 Керівник апарату Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

15 Комісія з питань забезпечення 
своєчасності та повноти сплати 
податків та інших надходжень 

Розпорядження Оболонської РДА від 01.08.2014 №416 7 Перший заступник голови Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністарції  

16 Робоча група з питань громадського 
бюджету міста Києва в 
Оболонському районі 

Розпорядження Оболонської РДА від 21.02.2017№87 6 Перший заступник голови Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністарції  

17 Комісія з питань призначення 
виплат грошової компенсації 
членам сімей загиблих, осіб з 
інвалідністю та внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України  
в Оболонському районі міста Києва 

Розпорядження Оболонської РДА від 04.05.2018 № 192  13 Заступник голови Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

18 Тимчасова комісія з питань 
погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат в 
Оболонському районі міста Києва. 

Розпорядження Оболонської РДА 
від 10.02.2011 № 64  

13 Заступник голови Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

19 Міжвідомча робоча група з питань 
легалізації зайнятості та заробітної 
плати, забезпечення дотримання 
державних гарантій з оплати праці в 

Розпорядження Оболонської РДА від 17.10.2017 № 604  11 Заступник голови Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
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Оболонському районі міста Києва 
 

20 Комісія у справах альтернативної 
(невійськової) служби управління 
праці та соціального захисту 
населення Оболонської районної в 
місті Києві державної адміністрації 

Розпорядження Оболонської РДА від 27.12.2013  № 672  10 Заступник начальника управління-
начальник відділу  
  

21 Спеціальна комісія для вжиття 
заходів щодо запобігання різкому 
зростанню безробіття під час 
масового вивільнення працівників в 
Оболонському районі міста Києва.   

Розпорядження Оболонської РДА від 11.08.2014  № 433  14 Заступник голови Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації   

22 Комісія для розгляду питань, 
пов’язаних із встановленням 
статусу учасника війни 

Розпорядження Оболонської РДА №691 від 17.12.2015  10 Начальник управління праці та 
соціального захисту населення  

23 Комісія з питань призначення пільг, 
субсидій та державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім`ям 
Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації  

Розпорядження Оболонської РДА № 398 від 07.07.2016 11 Заступник голови Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

24 Комісія з відбору громадських 
організацій Оболонського району 
міста Києва для фінансової 
підтримки  з бюджету міста Києва  

Розпорядження Оболонської РДА № 398 від 07.07.2016 13 Заступник голови Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

25 Комісія щодо звільнення громадян, 
що мають рідних, які повинні 
забезпечити їм догляд та допомогу, 
від плати за соціальне 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) в структурних 
підрозділах Територіального центру 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
Оболонського району міста Києва 

Розпорядження Оболонської РДА від 06.06.2012 №298  15 Заступник голови Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації   

26 Комісія з питань призначення 
(відновлення) соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам в 
Оболонському районі міста Києва 

Розпорядження Оболонської РДА № 398 від 07.07.2016  13  Заступник голови Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

27 Міжвідомча координаційна комісія  Розпорядження Оболонської РДА № 516 від 29.09.2014  18  Заступник голови Оболонської районної 
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по роботі з сім’ями, члени яких є 
учасниками антитерористичної 
операції, та сім’ями, переміщеними 
з тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим та 
зони проведення антитерористичної 
операції 

в місті Києві державної адміністрації 

28 Комісія для розгляду питань, 
пов’язаних з проведенням 
безоплатного ремонту власних 
житлових будинків і квартир осіб, 
що мають право на таку пільгу 

Розпорядження Оболонської РДА № 359 від 18.07.2011 9 Співголова - заступник голови 
Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації  
Співголова - начальник управління праці 
та соціального захисту населення  

29 Робоча комісія для ведення 
колективних переговорів, розробки 
проекту колективного договору 

Розпорядження Оболонської РДА від 10.08.2017 № 480-
К (останні зміни внесені розпорядженням Оболонської 
РДА від 05.06.2018 № 118-К) 

6 Керівник апарату Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

30 Комісія із соціального страхування 
в Оболонській районній в місті 
Києві державній адміністрації  

Розпорядження Оболонської РДА від 31.12.2010 № 20-К 
(останні зміни внесені розпорядженням Оболонської 
РДА від 21.06.2018 № 122-К)  

6 Керівник апарату Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

31 Комісія з розгляду питань, 
пов’язаних з преміюванням 
працівників апарату Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  

Наказ керівника апарату Оболонської РДА від 12.06.2018 
№ 139-ОС (останні зміни внесені наказом керівника 
апарату Оболонської РДА від 24.09.2018 № 250-ОС) 

10 
 

Перший заступник голови Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

32 Конкурсна комісія на зайняття 
вакантних посад державної служби 
в апараті Оболонської районної в 
місті Києві державної адміністрації  

Наказ керівника апарату Оболонської РДА від 13.03.2018 
№ 48-ОС (останні зміни внесені наказом керівника 
апарату Оболонської РДА від 31.07.2018 № 182-ОС) 

6 Перший заступник голови Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

33 Дисциплінарна комісія з розгляду 
дисциплінарних справ Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  

Розпорядження Оболонської РДА від 07.06.2016 № 401-
К (останні зміни внесені розпорядженням Оболонської 
РДА від 22.01.2018  
№ 54-К) 

10 Перший заступник голови Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

34 Координаційна рада з питань 
національно-патріотичного 
виховання при Оболонській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації  

Розпорядження Оболонської РДА від 26.04.2018 №186 19 Заступник голови Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

35 Наглядова рада з питань розподілу і 
утримання житла у гуртожитках та 
використання  гуртожитків і 

Розпорядження Оболонської РДА від 14.03.2012 №136   11 Перший заступник голови  Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
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прибудинкових територій в  
Оболонському районі міста Києва 

36 Координаційна рада з питань 
сприяння розвитку ОСББ в 
Оболонському районі міста Києва 

Розпорядження Оболонської РДА від 02.04.2012 №191   4 Перший заступник голови  Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

37 Комісія з питань проведення 
перевірки наявності документів з 
грифом «Для службового 
користування» 

Розпорядження Оболонської РДА від 27.12.2017 №795 
останні зміни  внесені розпорядженням ОРДА від 
03.08.2018 №377) 

7 Керівник апарату Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

38 Комісія із знищення печаток та 
штампів в Оболонській районній в 
місті Києві державній адміністрації  

Розпорядження Оболонської РДА від 28.07.2017 №443 
(останні зміни внесені розпорядженням ОРДА від 
21.09.2018 №459) 

6 Заступник керівника апарату 
Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

39 Комісія з питань роботи із 
службовою інформацією 
Оболонської районної в місті  Києві 
державної адміністрації  

Розпорядження Оболонської РДА від 27.12.2017 №794  
(останні зміни внесені розпорядженням ОРДА від 
20.07.2018 №352) 

15 Керівник апарату Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

40 Спостережна комісія при 
Оболонській районній в місті Києві 
державній адміністрації  

Розпорядження Оболонської РДА від 05.09.2014 №353 11 Заступник голови Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

41 Районна конкурсна комісія з 
організації та проведення 
районного конкурсу-огляду 
суб’єктів господарювання сфери 
побутового обслуговування на 
звання «Зразковий в Оболонському 
районі міста Києва» 

Розпорядження Оболонської РДА від 04.11.2011 №566 
(останні зміни  внесені розпорядженням ОРДА від 
06.09.2018 №426) 

5 Голова Оболонської районної вмісті 
Києві державної адміністрації 

42 Тендерний комітет Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації   

Розпорядження Оболонської РДА від 01.08.2016 № 438  7  Заступник керівника апарату – 
начальник юридичного відділу 
Оболонської районної вмісті Києві 
державної адміністрації 
 

43 Комісії з питань ТЕБ та НС 
Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації. 

Розпорядження Оболонської РДА  від 05.02.2016 № 58 26 Голова Оболонської районної вмісті 
Києві державної адміністрації 

44 Комісія з проведення інвентаризації 
споруд подвійного призначення та 
найпростіших укриттів, що 
розташовані на території 
Оболонського району міста Києва. 

Розпорядження Оболонської РДА від 25.05.2015 № 269 9 Перший заступник голови  Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
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45 Місцева інвентаризаційна комісія з 

проведення технічної інвентаризації 
захисних споруд цивільного захисту, 
що розташовані на території 
Оболонського району міста Києва. 

Розпорядження Оболонської РДА від 10.03.2017 № 124 7 Перший заступник голови  Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

46 Комісія з питань евакуації при 
Оболонській районній в місті Києві 
державній адміністрації. 

Розпорядження Оболонської РДА від 22.08.2016 № 475 15 Перший заступник голови  Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

47 Комісії з організації демонтажу 
малих архітектурних форм та 
тимчасових споруд в Оболонському 
районі міста Києва. 
 

Розпорядження ОРДА від 21.03.2013 № 125  
Розпорядження  ОРДА від 08.09.2017 № 531 (Внесені 
зміни від 21 березня 2013 № 125) 

     10 
та інші за 
згодою 
 

Перший заступник голови  Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 
 

48 Комісія  Оболонської районної в 
місті Києві державної адміністрації 
з контролю за станом спортивних 
споруд та інших спеціально 
відведених місць для проведення 
масових спортивних та культурно- 
видовищних заходів в 
Оболонському районі 
 

Розпорядження ОРДА від 29.09.2017  № 586        11 Заступник голови Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

 
 
 
 
ПЕЧЕРСЬКА  районна в місті Києві державна адміністрація 
 

№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

1. Комісія з питань захисту прав 
дитини 

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини» 

11 Голова Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

2. Координаційна рада з питань 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді при 
Печерській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Указ Президента України від 12.07.2015 №334/2015 «Про 
заходи щодо поліпшення національно - патріотичного 
виховання дітей та молоді» та від 13.10.2015 №580/2015 
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2016-2020 роки» 

17 Голова Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
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3. Робоча група з питань взаємодії 

суб’єктів соціальної роботи з 
сім’ями, які перебувають у складних 
життєвих обставинах при 
Печерській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 16.09.2016 №486 «Про 
створення робочої групи з питань взаємодії суб’єктів 
соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, при Печерській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

10 Перший  заступник голови Печерської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

4. 
 
 
 
 

Комісія по погодженню контрактів з 
керівниками підприємств, що є у 
загальнодержавній власності 
 
 
 
 

Розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 10.05.2018 №274 «Про 
внесення змін до розпорядження  Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації від 26.07.2011 №399 
«Про створення комісії по погодженню контрактів з 
керівниками підприємств, що є у загальнодержавній 
власності»». 

6 
 
 
 
 

Заступник керівника апарату Печерської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

5. Громадська рада при Печерській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 30.06.2017 №372 «Про 
затвердження складу Громадської ради при Печерській 
районній в місті Києві державній адміністрації» 

71 Голова Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

6. Комісія з конкурсного відбору 
районних громадських та 
благодійних організацій для 
надання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва 

Розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 21.11.2016 № 607 «Про 
внесення змін до розпорядження Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації від 03.03.2016 №132 
«Про комісію з відбору районних громадських 
організацій для надання фінансової підтримки з бюджету 
міста Києва»» 

12 Голова Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

7. Спостережна комісія при 
Печерській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 20.12.2016 № 668 «Про 
внесення змін до розпорядження Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації від 01.04.2014 № 142 
«Про створення спостережної комісії при Печерській 
районній в місті Києві державній адміністрації»» 

7 Перший заступник голови Печерської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

8. Комісія щодо розгляду заяв деяких 
категорій осіб про виплату грошової 
компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення при 
Печерській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 24.04.2018 № 256 «Про 
створення комісії щодо розгляду заяв деяких категорій 
осіб про виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення при Печерській районній в 
місті Києві державній адміністрації» 

12 Голова Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
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9. Комісія з розгляду питань надання 

одноразової грошової допомоги 
постраждалим чи внутрішньо 
переміщеним особам 

Розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 21.11.2016 № 606 «Про 
внесення змін до розпорядження Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації від 19.12.2014 № 670 
«Про створення комісії з розгляду питань надання 
одноразової грошової допомоги постраждалим чи 
внутрішньо переміщеним особам»» 

15 Голова Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

10. Комісія з питань звільнення 
громадян, що мають рідних, які 
повинні забезпечити їм догляд та 
допомогу, від плати за надання 
соціальних послуг та надання 
соціальних послуг із встановленням 
диференційованої плати 

Розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 25.11.2016 № 620 № «Про 
внесення змін до розпорядження Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації від 12.04.2016 № 193 
«Про створення районної комісії з питань звільнення 
громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм 
догляд та допомогу, від плати за надання соціальних 
послуг та надання соціальних послуг із встановленням 
диференційованої плати»» 

7 Голова Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

11. Громадська комісія з житлових 
питань при Печерській районній в 
місті Києві державній адміністрації 

Розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 11.07.2018 № 404 «Про 
внесення змін до розпорядження Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 67 
«Про затвердження складу районної Громадської комісії 
з житлових питань при Печерській районній в місті Києві 
державній адміністрації»» 

15 Голова Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

12. Комісія з питань забезпечення 
безкоштовним гарячим харчуванням 
та безкоштовними продуктовими 
наборами малозабезпечених 
одиноких та інших громадян, які 
отримують соціальні послуги в 
Територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) Печерського 
району м. Києва 

Розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 18.07.2017 № 400 «Про 
створення комісії з питань забезпечення безкоштовним 
гарячим харчуванням та безкоштовними продуктовими 
наборами малозабезпечених одиноких та інших 
громадян, які отримують соціальні послуги в 
Територіальному центрі соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Печерського району м. 
Києва» 

8 Голова Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
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13. Постійно діюча конкурсна комісія 

Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації з 
проведення конкурсу  на право 
оренди  майна  територіальної  
громади міста  Києва 

Розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 15.02.2018 № 110 «Про 
внесення змін у додаток до розпорядження Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 
18.12.2014 № 666 «Про затвердження нового складу 
постійно діючої конкурсної комісії Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації з проведення 
конкурсу на право оренди  майна територіальної  
громади міста Києва»» 

7 Заступник голови Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації 

 
 
 
ПОДІЛЬСЬКА  районна в місті Києві державна адміністрація 
 

№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

1. Колегія Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 11.09.2018 № 716 «Про 
внесення змін до розпорядження Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації від 18.02.2011 № 96 
«Про затвердження Положення про Колегію Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації» (із 
змінами). 

18 Голова Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
тел.: (044) 226-20-26 

2. Громадська рада при Подільській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 
 

Розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 27.06.2017 №439 «Про 
затвердження складу Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації» (зі 
змінами від 22.01.2018 № 25). 

19 Білінський Тарас Володимирович 
тел.: (066) 444-55-54 

3. Спостережна комісія при 
Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 29.08.2018 № 668 «Про 
утворення спостережної комісії при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації».  

7 Керівник апарату Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації  
тел.: (044) 485-19-01 

4. Комітет Первинної профспілкової 
організації Подільської районної 
вмісті Києві державної адміністрації 

Статут профспілки працівників державних установ м. 
Києва від 16.11.1999 (зі змінами від 24.03.2005, від 
17.01.2008, від 16.12.2014, від 20.05.2016, від 22.09.2016). 

8 Начальник відділу контролю 
Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
тел.: (044) 425-88-10 

5. Рада керівників промислових 
підприємств Подільського району  

Розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 04.07.2018 № 487 «Про Раду 

60 Голова правління ПАТ «Київський 
суднобудівний Судноремонтний завод», 
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м. Києва керівників промислових підприємств Подільського 
району м. Києва». 

тел.: (044) 425-20-23, 206-26-76 

6. 

Районна громадська комісія по 
житловим питанням 

Розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 03.02.2011 № 31  
«Про затвердження складу районної громадської комісії 
по житловим питанням» (із змінами від 19.08.2016 № 
527). 

13 Керівник апарату Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації  
тел.: (044) 485-19-01 

7. Оцінна комісія для визначення 
права громадян взяття та 
перебування на соціальному 
квартирному обліку при 
Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 02.03.2012 № 115  
«Про створення оцінної комісії для визначення права 
громадян взяття та перебування на соціальному 
квартирному обліку при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації» (із змінами від 03.06.2016 
№ 361). 

15 Керівник  апарату Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
тел.: (044) 485-19-01 

8. 
Наглядова рада у сфері розподілу 
соціального житла при Подільській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 02.03.2012 № 116  
«Про створення наглядової ради у сфері розподілу 
соціального житла при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації» (із змінами від 03.06.2015 
№ 360). 

15 Керівник  апарату Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
тел.: (044) 485-19-01 

9. Комісія з питань своєчасності і 
повноти сплати податкових та 
інших надходжень 

Розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 05.04.2011 № 327  
«Про комісію з питань своєчасності і повноти сплати 
податкових та інших надходжень».  

12 Перший заступник голови Подільської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
тел.: (044) 485-19-11 

10. 

Підготовча група з проведення 
громадського звіту про роботу 
Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

Розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 07.06.2017 № 408  
«Про внесення змін до розпорядження Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 
04.05.2017 № 310 «Про створення підготовчої групи з 
проведення громадського звіту про роботу Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації».  

30 Перший заступник голови Подільської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
тел.: (044) 485-19-11 

11. 
Комісія з питань захисту прав 
дитини Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 25.01.2018 № 22  
«Про утворення комісії з питань захисту прав дитини 
Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації» (зі змінами). 

2 Начальник служби у справах дітей  
Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
тел.: (044) 425-02-71 

12. Координаційна рада з питань 
національно-патріотичного 
виховання при Подільській 

Розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 02.04.2018 №218  
«Про створення Координаційної ради з питань 

11 Заступник голови Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел.: (044) 485-18-99 
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районній в місті Києві державній 
адміністрації 

національно-патріотичного виховання при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації».  

13. Міжвідомча координаційна комісія 
по роботі з учасниками 
антитерористичної операції, 
постраждалими учасниками 
Революції Гідності, членами сімей  
загиблих (померлих) 
військовослужбовців та Героїв 
Небесної Сотні 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», з 
метою координації дій структурних підрозділів 
Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, підприємств, установ та організацій всіх 
форм власності,  громадських та благодійних організацій, 
окремих громадян Подільського району, спрямованих на 
вирішення проблем учасників антитерористичної 
операції, постраждалих учасників Революції Гідності, 
членами сімей  загиблих (померлих) 
військовослужбовців та Героїв Небесної Сотні; 
розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 07.09.2018 № 714, від 
09.09.2013 № 548. 

16 Голова Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
тел.: (044) 226-20-26 

14. Штаб координації цілодобового 
соціального патрулювання в 
зимовий період 2017 - 2018 років у 
Подільському районі міста Києва. 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», 
статті 5 Закону України «Про соціальні послуги», 
частини другої статті 17 Закону України «Про основи 
соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 
дітей», на виконання наказу Міністерства соціальної 
політики України від 19.07.2011  
№ 283 «Про затвердження Порядку здійснення 
соціального патрулювання», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 04.08.2011 за № 953/19691, 
з метою надання соціальних послуг бездомним особам та 
безпритульним дітям, забезпечення їх одягом, взуттям та 
гарячим харчуванням; 
розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 28.11.2017 № 856. 

21 Перший заступник голови Подільської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
тел.: (044) 485-19-11 
 

15. Міжвідомча робочої групи з питань 
легалізації зайнятості та заробітної 
плати, забезпечення дотримання 
державних гарантій з оплати праці в 
Подільському районі міста Києва 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», 
розпорядження Кабінету міністрів України від 02.03.2010 
№ 359-р «Про затвердження плану заходів щодо 
детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості 
населення»; розпорядження Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 15.06.2017 № 423,  (зі 
змінами від 23.08.2018  № 629). 

16 Перший заступник голови Подільської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
тел.: (044) 485-19-11 
 

16. Тимчасова комісія з питань 
погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», 
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009  
№ 863«Про посилення контролю за погашенням 

17 Голова Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
Смирнов Віктор Володимирович  
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забезпечення), пенсії, стипендій та 
інших соціальних виплат 
підприємствами, установами та 
організаціями Подільського району. 

заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення) пенсій, стипендій та інших соціальних 
виплат; 
розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 10.02.2011 № 54, (зі змінами 
від 23.08.2018 № 628).  

тел.: (044) 226-20-26 

17. Структурний підрозділ Подільської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації (управління праці та 
соціального захисту населення) 
відповідальний за направлення, 
проходження та припинення 
альтернативної (невійськової) 
служби в Подільському районі  
м. Києва 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», 
Закону України «Про альтернативну (невійськову) 
службу, постанова Кабінету Міністрів України від 
10.11.1999 № 2066 «Про затвердження нормативно 
правових актів щодо застосування Закону України «Про 
альтернативну (невійськову) службу; 
розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 28.08.2014 № 474, (зі змінами 
від 18.04.2018 № 276). 

10 Заступник голови Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел.: (044) 226-20-26 
 

18. Комісія для вжиття заходів щодо 
запобігання різкому зростанню 
безробіття під час масового 
вивільнення працівників 
підприємств, установ та організацій 
Подільського районну міста Києва 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», 
Закон України «Про зайнятість населення», постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо 
запобігання різкому зростанню безробіття під час 
масового вивільнення працівників» від 22.04.2013 № 305; 
розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 27.11.2017 № 853. 

10 Перший заступник голови Подільської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
тел.: (044) 485-19-11 
 

19. Конкурсна комісія з відбору 
громадських організації для надання 
фінансової підтримки з бюджету м. 
Києва на 2018 рік при Подільський 
районній в місті Києві державній 
адміністрації  

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», 
статті 13 Закону України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні», статті 20 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», статті 65 Закону України «Про 
жертви нацистських переслідувань», законів України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей захист 
дітей війни», «Про Товариство Червоного Хреста 
України», «Про громадські об’єднання», «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», рішення Київської міської 
ради від 11.02.2016 № 89/89 І сесія VIII скликання Про 
затвердження міської цільової програми «Соціальне 
партнерство» на 2016 - 2018 роки та Порядку відбору 
громадських організацій для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва; 

19 Заступник голови Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
тел.: (044) 226-20-26 
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розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 12.07.2018 № 518, (зі змінами 
від 19.07.2018 № 553). 

20. Комісія з питань проведення 
безоплатного капітального ремонту 
власних житлових будинків і 
квартир осіб, що мають право на 
таку пільгу». 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», 
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 
565 «Про затвердження Порядку проведення 
безоплатного капітального ремонту власних житлових 
будинків і квартир осіб,  що мають право на таку пільгу, 
а також першочерговий поточний ремонт житлових 
будинків і квартир осіб, які мають на це право»; 
розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 21.04.2011 № 401,  (зі 
змінами від 29.05.2018 № 408). 

9 Співголови комісії: 
перший заступник голови Подільської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
тел.: (044) 485-19-11; 
 
заступник директора Департаменту  
соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 
тел.: (044) 408-53-77 

21. Комісія з питань призначення 
(відновлення) соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам 
при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Закон України «Про місцеві державні адміністрацій», 
постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 
№ 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам»; 
розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 07.07.2016 № 418,  (зі 
змінами від 09.02.2018 № 104). 

21 Заступник голови Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел.: (044) 485-18-99 
 

22. Робоча група для перевірки 
фактичного місця 
проживання/перебування 
внутрішньо перемішених осіб при 
Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб», пункт 3 Порядку 
здійснення контролю за проведенням соціальних виплат 
внутрішньо/переміщеним особам за місцем їх 
фактичного перебування, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 08.06.2016  
№ 365; 
розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації 07.07.2016 № 418, (зі змінами від 
09.02.2018 № 105) 

41 Заступник голови Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації  
тел.: (044) 485-18-99 
 

23. Комісія з питань призначення 
державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям 
Подільського районну міста Києва. 

Закон України «Про місцеві державні адміністрацій», 
Закон України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям», постанова Кабінету Міністрів 
України від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження 
Порядку призначення і виплати державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям»; 
розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 23.02.2011 № 108,  (зі 

16 Голова Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
тел.: (044) 226-20-26 
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змінами від 25.01.2018 № 36). 
24. Комісія з питань призначення 

субсидій на оплату житлово-
комунальних послуг та пільг 
Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації. 

Закон України «Про місцеві державні адміністрацій», 
постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995  
№ 848 «Про спрощення порядку надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»; 
розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 23.02.2011 № 105,  (зі 
змінами від 19.07.2018 № 554). 

15 Голова Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
тел.: (044) 226-20-26 
 
 

25. Комісія щодо розгляду заяв членів 
сімей загиблих військовослужбовців 
та інвалідів про виплату грошової 
компенсації при Подільській 
районної в місті Києві державній 
адміністрації. 

Закон України «Про місцеві державні адміністрацій», 
постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016  
№ 719 «Питання забезпечення житлом сімей загиблих 
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з 
числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній 
операції, та потребують поліпшення житлових умов»; 
постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 
214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій 
осіб, які брали участь у бойових діях на території інших 
держав, а також членів їх сімей»; 
розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 04.11.2016 № 734,  (зі 
змінами від 12.07.2018 № 519). 

20 Голова Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
тел.: (044) 226-20-26 
 
 

26. Комісія з розгляду питань надання 
грошової допомоги постраждалим 
чи внутрішньо перемішеним особам 
при Подільській районної в місті 
Києві державній адміністрації. 

Закон України «Про місцеві державні адміністрацій»; 
постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014  
№ 535 «Про затвердження Порядку використання 
коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для 
надання одноразової грошової допомоги постраждалим 
особам та внутрішньо переміщеним особам»; 
розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 20.11.2014 № 683,  (зі 
змінами від 08.12.2015 № 763). 

14 Голова Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
тел.: (044) 226-20-26 
 
 

27. Опікунська рада при Подільській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», 
Правила опіки та піклування, затвердженими наказом 
Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 
Міністерства освіти України, Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства праці та соціальної 
політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, 

14 Голова Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
тел.: (044) 226-20-26 
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 
17.06.1999 за № 387/3680; 
розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 10.12.2015 № 766, (зі змінами  
від 15.06.2018 № 447). 

28. Комісія для розгляду питань, 
пов'язаних із встановленням статусу 
учасника війни при Подільській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», 
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів 
України від 26.04.1996 № 458 «Про комісії для розгляду 
питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника 
війни відповідно до Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», наказу 
Міністерства соціального захисту населення України від 
30.05.1996 № 79 «Про затвердження Типового 
положення про комісії для розгляду питань, пов’язаних із 
встановленням статусу учасника війни відповідно до 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»; 
розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 25.12.2015 № 817,  (зі 
змінами від 16.12.2016 № 855). 

18 Голова Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації  
тел.: (044) 226-20-26 
 

29. Комісія  щодо розгляду заяв 
виплати грошової  компенсації за 
належні  для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України 
при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Законів України «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 
18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України»; 
розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 03.08.2018 № 606. 

20 Перший заступник голови Подільської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
тел.: (044) 485-19-11 

30. Наглядова рада з питань розподілу 
та утримання житла в гуртожитках 
та використання гуртожитків і 
прибудинкових територій, що 
розташовані у Подільському районі 
м. Києва 

Розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 02.09.2013 № 530 «Про 
створення та затвердження складу наглядової ради з 
питань розподілу та утримання житла в гуртожитках та 
використання гуртожитків і прибудинкових територій, 
що розташовані у Подільському районі м. Києва» та 
зміни до нього від 03.10.2016 № 638 

10 Перший заступник голови Подільської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
тел.: (044) 485-19-11 

31. Первинна профспілкова організація 
орендарів та підприємців житнього 

Статут профспілки По мірі 
вступу 

Ібадов Гюльоглан Коногланович 
тел.: +380971352678 
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ринку київської місцевої 
професійної спілки "Захист праці" 

членів 
профспіл
ки 

32. Громадська спілка захисту 
сільгоспвиробників та підприємців 
«Єдність народу» 

Статут громадської спілки По мірі 
вступу 
членів 
спілки 

Пархоменко Максим Юхимович 
тел.: +38050 9797646 

33. Спілка орендарів і підприємців 
України (СОПУ) 

Статут спілки По мірі 
вступу 
членів 
спілки 

Тасліцький Герман Ігорович 
тел.: (044) 462-53-70 

34. Громадська спілка «Спілка 
Українських підприємців»  
(ГС "СУП") 

Статут громадської спілки 650 Глазкова Катерина Сергіївна 
тел.: (044) 351 1407 

35. Координаційна рада з 
упорядкування Андріївського 
узвозу 

Розпорядження Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 28.08.2014 № 479  
«Про створення Координаційної ради з упорядкування 
Андріївського узвозу» 

34 Голова Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
тел.: (044) 226-20-26 

 
 
СВЯТОШИНСЬКА  районна в місті Києві державна адміністрація 
 

№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

1. Громадська комісія з житлових 
питань при Святошинській районній 
в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження РДА від 16.02.2011 № 74 (зі змінами від 
14.06.2017 № 299) 

11 Перший заступник голови 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації  
тел.: (044) 424-05-08 

2. Комісія щодо розгляду заяв членів 
сімей загиблих та осіб з 
інвалідністю про виплату грошової 
компенсації при Святошинській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження РДА від 24.05.2018 № 319 (проект 
розпорядження зі змінами на погодженні в РДА)  

10 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна – заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97 

3. Батьківська рада при управлінні 
освіти Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації 

Вибори 2017 року 39 Голова ради –  
Наруцька Тетяна Василівна 
(093) 994-61-35 
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4. Районна Асоціація 
«Старшокласник» Святошинського 
району 

Вибори 2018 року 39 Шевченко Яна (067) 323-84-23 

5. Комісія з питань житлових субсидій 
при Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження РДА від 28.01.2011 № 24 (зі змінами від 
04.04.2018 № 206) 

13 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна –  
заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97 

6. Комісія для розгляду питань, 
пов’язаних із встановленням 
статусу учасника війни 
Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Розпорядження РДА від 17.02.2016 № 99 (зі змінами від 
22.06.2018 № 384) проект розпорядження зі змінами на 
погодженні в РДА 

7 Голова комісії – Жидченко Ірина 
Михайлівна – начальник управління 
праці та соціального захисту населення 
Святошинського району 405-92-69 

7. Комісія для розгляду питань, 
пов’язаних з призначенням 
державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям 
Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Розпорядження РДА від 12.03.2011 № 140 (зі змінами від 
04.10.2018 № 575) 

7 Голова комісії – Жидченко Ірина 
Михайлівна –начальник управління 
праці та соціального захисту населення 
Святошинського району 
тел.: (044) 405-92-69 

8. Спостережна комісія при 
Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження РДА від 17.10.2014 № 617 (зі змінами від 
29.07.2016 № 477) 

15 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна –  
заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97 

9. Комісія з питань проведення 
безоплатного капітального ремонту 
власних житлових будинків і 
квартир осіб, які мають право на 
таку пільгу при Святошинській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження РДА від 29.07.2011 № 588 (зі змінами від 
04.10.2018 № 576) 

9 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна –  
заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97 

10. Комітет забезпечення доступності 
інвалідів та інших маломобільних 
груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури при 
Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження РДА від 30.08.2011 № 659 (зі змінами від 
25.10.2016 № 677) 

7 Голова комітету – Гусєва Наталія 
Геннадіївна –  
заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97 
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11. Постійно діюча комісія з питань 
соціального захисту населення у 
Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження РДА від 18.04.2012 № 262 (зі змінами від 
09.07.2018 № 396) 

8 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна –  
заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97 

12. Опікунська рада при Святошинській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації  

Розпорядження РДА від 22.03.2011 № 177 (зі змінами від 
31.05.2018 № 329) 

15 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна –  
заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97 

13. Комісія з оцінки вартості майна, що 
знаходиться у власності 
громадянина та членів його сім’ї, 
які бажають стати на соціальний 
квартирний облік при 
Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження РДА від 18.03.2011 № 170 (зі змінами від 
20.10.2017 № 505  

6 Голова комісії –  
Пилипчук Сергій Іванович перший 
заступник голови РДА  
тел.: (044) 424-05-08 

14. Координаційна рада органів 
самоорганізації населення при 
Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації  

Протокол № 1 
засідання Координаційної ради при Святошинській 
районній в місті Києві державній адміністрації щодо 
створення органів самоорганізації населення на території 
Святошинського району м. Києва від 30. 09. 2011 

9 Голова ради – Романенко Ірина 
Олексіївна – начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю  
тел.: (044) 424-02-58 

15. Районна Міжконфесійна духовна 
Рада Церков і релігійних 
організацій при Святошинській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження РДА від 21.05.2014 № 293 (зі змінами від 
19.10.2017 № 501)  

11 Голова ради – Романенко Ірина 
Олексіївна – начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю  
тел.: (044) 424-02-58 

16. Комісія з обстеження стану 
житлових будинків з метою 
встановлення їх відповідності 
санітарним і технічним вимогам та 
визнання жилих будинків і жилих 
приміщень непридатними для 
проживання при Святошинській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження РДА від 05.03.2013 № 110 (зі змінами від 
29.06.2016 № 397  
 

9 Голова комісії –  
Пилипчук Сергій Іванович – перший 
заступник голови РДА  
тел.: (044) 424-05-08 

17. Комісія з врегулювання спірних 
питань щодо розрахунків населення 

Розпорядження РДА від 17.08.2015  № 518 (зі змінами від 
02.03.2016 № 138 

9 Голова комісії –  
Пилипчук Сергій Іванович – перший 
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за спожиті житлово-комунальні 
послуги при Святошинській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

заступник голови РДА  
тел.: (044) 424-05-08 

18. Комісія з питань евакуації при 
Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження РДА від 31.05.2011 № 432 (зі змінами від 
19.08.2016 № 544  

28 Голова Комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна – заступник голови РДА  
тел.: (044) 424-23-97 

19. Координаційна рада з питань 
сприяння розвитку об’єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків у Святошинському районі 
міста Києва 

Розпорядження РДА від 21.12.2011 № 926 (зі змінами від 
04.10.2016 № 631  

10 Голова координаційної ради – Пилипчук 
Сергій Іванович – перший заступник 
голови РДА 
тел.: (044) 424-05-08 

20. Комісія щодо розгляду заяв членів 
сімей загиблих та осіб з 
інвалідністю про виплату грошової 
компенсації при Святошинській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження РДА від 21.06.2017 № 309 (зі змінами від 
28.03.2018 № 175)  

9 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна – заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97 

21. Робоча група з питань легалізації 
виплати заробітної плати та 
зайнятості населення при 
Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження РДА від 23.05.2014 № 298 (зі змінами від 
02.02.2017 № 53) 

12 Голова робочої групи – Гусєва Наталія 
Геннадіївна – заступник голови РДА  
тел.: (044) 424-23-97 

22. Тимчасова комісія з питань 
погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат при 
Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження РДА від 23.05.2014 № 297 (зі змінами від 
16.08.2018 № 461) 

14 Голова тимчасової комісії – Каретко 
Володимир Олександрович – голова 
РДА 
тел.: (044) 424-30-06 

23. Комісія з розгляду питань надання 
грошової допомоги постраждалим 
особам чи особам, які 
переміщуються при Святошинській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження РДА від 31.12.2014 № 833 (зі змінами від 
01.06.2016 № 349) 

15 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна –  
заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97 
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24. Міжвідомча координаційна комісія 
по роботі з сім’ями, члени яких є 
учасниками антитерористичної 
операції, та сім’ями, переміщеними 
із зони проведення 
антитерористичної операції при 
Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження РДА від 01.04.2015 № 176 (зі змінами від 
09.09.2016 № 586) 

18 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна –  
заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97 

25. Постійно діюча комісія 
Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації з 
питань розгляду звернень громадян 
 

Розпорядження РДА від 28.01.2011 № 225 (зі змінами від 
19.01.2018 № 22  

9 Голова комісії – Каретко Олександр 
Володимирович – голова РДА 
тел.: (044) 424-30-06 

26. Комісія з питань захисту прав 
дитини при Святошинській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження РДА від 02.02.2011 № 34  
(зі змінами від 03.08.2018 № 444) 

11 Голова комісії  –Каретко Володимир 
Олександрович – голова РДА 
тел.: (044) 424-30-06 

27. Колегія Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації 

Розпорядження РДА від 16.06.2016 № 378  13 Голова комісії  –Каретко Володимир 
Олександрович – голова РДА 
тел.: (044) 424-30-06 

28. Робоча група з питань вжиття 
заходів щодо погашення 
заборгованості населення за 
житлово-комунальні послуги у 
Святошинському районі м. Києва 

Розпорядження РДА від09.09.2011 № 680 (зі змінами від 
17.08.2016 № 534) 

8 Голова комісії – Пилипчук Сергій 
Іванович – перший заступник голови  
тел.: (044) 424-05-08 

29. Комісія з питань призначення 
(відновлення) соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам 
при Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження РДА від 08.07.2016 № 430 (зі змінами від 
13.06.2018 № 355) 

12 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна –  
заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97  

30. Районна конкурсна комісія з 
відбору громадських організацій, 
які здійснюють свою діяльність на 
території району для надання 
фінансової підтримки з бюджету 
міста Києва при Святошинській 

Розпорядження РДА від 11.06.2018 № 351 
(проект розпорядження зі змінами на погодженні в РДА) 

16 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна –  
заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97  
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районній в місті Києві державній 
адміністрації 

31. Комісія з розгляду заяв внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України 
при Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження РДА від 24.05.2017 № 318 (проект 
розпорядження зі змінами на погодженні в РДА) 

10 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна –  
заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97 

32. Комісія з питань взаємодії суб’єктів 
соціальної роботи із сім’ями, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах при Святошинській 
районній в місті Києві державної 
адміністрації 

Розпорядження РДА від 11.11.2016 № 711 11 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна –  
заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97 

33. Робоча група для перевірки 
фактичного місця 
проживання/перебування 
внутрішньо переміщених осіб при 
Святошинській районній в місті 
Києві державної адміністрації 

Розпорядження РДА від 26.07.2016 № 468 (зі змінами від 
23.11.2017 № 582) 

12 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна –  
заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97 

34. Комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 
Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Розпорядження РДА від04.04.2011(зі змінами від 
02.06.2017 № 284) 

20 Голова комісії  – Пилипчук Сергій 
Іванович  –  перший заступник голови 
РДА  
тел.: (044) 424-05-08 

35. Балансова комісія з розгляду питань 
фінансово-господарської діяльності  
підприємств, установ та організацій, 
які передані до сфери управління 
Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Розпорядження РДА від03.03.2014(зі змінами від 
01.03.2018 № 117) 

12 Голова балансової комісії – Каретко 
Володимир Олександрович – голова 
РДА 
тел.: (044) 424-30-06 

36. Рада директорів промислових 
підприємств при Святошинській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження РДА від 16.03.2011 № 167 (зі змінами від 
08.02.2017 № 72)  

9 Голова ради – Гусєва Наталія 
Геннадіївна – заступник голови РДА  
тел.: (044) 424-23-97 

37. Громадська рада при Розпорядження Святошинської РДА від 26.02.2018 № 105 35 Голова громадської ради – Чернецький 
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№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Микола Владиславович 

38. Міжвідомча робоча група з питань 
легалізації зайнятості та заробітної 
плати, забезпечення дотримання 
державних гарантій з оплати праці 

Розпорядження РДА від 18.07.2017 № 354 (зі змінами від 
16.08.2018 № 462) 

15 Голова ради – Гусєва Наталія 
Геннадіївна – заступник голови РДА  
тел.: (044) 424-23-97 

39. Робоча група з питань розробки 
районної концепції моделі єдиного 
соціального простору при 
Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження РДА від 05.07.2016 № 408 11 Голова робочої групи – Каретко 
Володимир Олександрович – голова 
РДА 
тел.: (044) 424-30-06 

40. Спеціальна комісія для вжиття 
заходів щодо запобігання різкому 
зростанню безробіття під час 
масового вивільнення працівників 

Розпорядження РДА від 15.11.2017 № 562 14 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна –  
заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97  

41. Державна надзвичайна 
протиепізоотична комісія при 
Святошинській РДА 

Розпорядження РДА від 12.09.2011 № 691(зі змінами від 
15.02.2017 № 89) 

10 Голова комісії – Гусєва Наталія 
Геннадіївна –  
заступник голови РДА 
тел.: (044) 424-23-97 

42. Комісія з питань покращення 
благоустрою та поліпшення  
санітарного стану району, 
запобігання несанкціонованій 
торгівлі, впорядкування розміщення 
і демонтажу тимчасових споруд на 
території Святошинського району 
м. Києва та взаємодії з 
правоохоронними органами з  
цих питань 

Розпорядження РДА від 11.08.2015 № 505 (зі змінами від 
27.09.2017 № 89) 

16 Голова комісії – Пилипчук Сергій 
Іванович – перший заступник голови  
тел.: (044) 424-05-08 

43. Комісія з обстеження дитячих та 
спортивних майданчиків, які 
розташовані у Святошинському 
районі міста Києва 
 

Розпорядження РДА від 03.06.2013 № 302 (зі змінами від 
23.11.2015 № 747) 

11 Голова комісії – Пилипчук Сергій 
Іванович – перший заступник голови  
тел.: (044) 424-05-08 

44. Конкурсна комісія Святошинської 
районної в місті Києві державної  

Розпорядження РДА від 29.01.2016 № 48 (зі змінами від 
11.07.2017 № 347) 

7 Голова комісії – Пилипчук Сергій 
Іванович – перший заступник голови  
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№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

адміністрації з питань передачі в 
оренду майна територіальної 
громади міста  
Києва, переданого до сфери 
управління Святошинської районної 
в місті Києві  
державної адміністрації 

тел.: (044) 424-05-08 

45. Робоча група для проведення 
обстеження юридичних осіб, які 
розміщені у Святошинському 
районі міста Києва та, за даними 
ЄДРПОУ,  
належать до сфери управління 
органів державної влади 

Розпорядження РДА від 12.06.2015 № 363 (зі змінами від 
21.02.2017 № 101) 

9 Голова комісії – Пилипчук Сергій 
Іванович – перший заступник голови  
тел.: (044) 424-05-08 

46. Орган приватизації житлового 
фонду Святошинської  
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

Розпорядження РДА від 20.07.2018 № 417 6 Голова комісії – Пилипчук Сергій 
Іванович – перший заступник голови  
тел.: (044) 424-05-08 

 
 
СОЛОМ’ЯНСЬКА районна в місті Києві державна адміністрація 
 

№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

1. Громадська рада при Солом’янській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 10.07.2017 № 475 «Про 
затвердження складу Громадської ради при  
Солом’янській районній в місті Києві державній 
адміністрації 

35 
представ
ників ІГС 

Оніщенко 
Дмитро Миколайович, 
Асоціація «Телекомунікаційна палата 
України»,  
радник генерального директора 
 із зовнішніх зв’язків 
тел.: (044) 401-15-58 
050-419-24-15 
donishenko@volia.com 
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2. Рада директорів промислових та 

науково-дослідних підприємств 
Солом’янського району м. Києва  

Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 25.09.2013 № 600 

52 Проценко 
В’ячеслав  Олександрович, Голова 
правління ВАТ «Меридіан 
ім.С.П.«Корольова» 
 

3. Координаційна рада 
з питань національно-патріотичного 
виховання при Солом’янській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 
 

Розпорядження Солом’янської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації від 19.02.2018 № 103  
 
 

17 
 
 

Голова Солом’янської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
 

4. Координаційна рада з питань 
сприяння розвитку об’єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків, обслуговуючих та 
житлово-будівельних кооперативів 
у Солом’янському районі  

Розпорядження  Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації  від 30.12.2011року № 835 (у 
редакції розпорядження  Солом’нської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 27.02.2018 № 134) 
 
 
 

7 
 
 

Перший заступник голови 
Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

5. Конкурсна комісія з відбору 
районних громадських організацій 
для фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва при 
Солом’янській районній в місті 
Києві державній адміністрації 
 

Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 05.06.2018 № 399 

10 
 
 

Заступник голови Солом’янської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

6. Комісія при Солом’янській районній 
в місті Києві державній 
адміністрації з питань призначення 
грошової компенсації на 
будівництво (придбання) житла 
членам сімей загиблих 
військовослужбовців та інвалідам I-
II групи, які брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції 
 

Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 01.11.2016 № 824   

14 
 
 

Заступник голови Солом’янської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

7. Комісія щодо розгляду заяв 
внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України 

Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 21.05.2018 № 853   

15 
 
 

Заступник голови Солом’янської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
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при Солом’янській районній  
в місті Києві державній 
Адміністрації 
 

8. Комісія щодо розгляду заяв членів 
сімей загиблих та осіб з 
інвалідністю про виплату грошової 
компенсації при Солом’янській 
районній  
в місті Києві державній 
адміністрації  
 

Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 10.05.2018 № 326 

13 
 
 

Заступник голови Солом’янської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

9. Спостережна комісія Солом’янської 
районної  
в місті Києві державної 
адміністрації 

Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 28.05.2015 № 332   
(на стадії зміну складу та голови комісії) 
 

11 
 
 
 

Заступник голови Солом’янської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

 
 
 
ШЕВЧЕНКІВСЬКА районна в місті Києві державна адміністрація 
 
 

№ 
з/п Назва Нормативно-правовий акт 

Кількість 
членів, 
осіб 

Дані про керівника 

1. 
 

Колегія Шевченківської районної в 
місті Києві державної адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА від 19.06.2015 № 
343 

9 Голова Шевченківської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
 

2. Колегія Управління освіти 
Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації   

Розпорядження Шевченківської РДА від 01.08.2014 
№382 

22 Начальник Управління освіти 
Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації   
 

3. Постійно діюча комісія з питань 
розгляду звернень громадян при 
Шевченківській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА від 07.09.2016 № 
550 
 

8 Голова Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
 

4. Комісія з питань захисту прав 
дитини при Шевченківській 
районній в місті Києві державній 

Розпорядження Шевченківської РДА від 25.04.2018 
№233 

13 Голова Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
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адміністрації 
5. Комісія з питань евакуації 

Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА 
від 22.07.2016 №441 

19 Заступник голови Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

6. Комісія з питань покращення 
благоустрою та поліпшення 
санітарного стану району, 
запобігання та ліквідації 
несанкціонованої торгівлі на 
території Шевченківського району 
м. Києва 

Розпорядження Шевченківської РДА від 14.04.16 № 203 13 Заступник голови Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

7. Місцева комісія з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 
Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА від 21.07.2017 № 
436 

17 Голова Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації  
 

8. Конкурсна комісія з питань оренди 
майна комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, 
яке передано до сфери управління 
Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА від 06.01.16 №316 7 Заступник голови Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

19. Громадська рада при 
Шевченківській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА від 20.06.2017 № 
353 

32 Чиж Ю.І.   
тел.235-10-61 

10. Постійно діюча комісія із списання, 
переміщення необоротних активів в 
Шевченківській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА від 02.10.2017 № 
583 

7 Заступник голови Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

11. Постійно діюча комісія з 
проведення інвентаризації каси у 
Шевченківській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА від 02.10.2017 № 
584 

4 Керівник апарату Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

12. Постійно діюча комісія з 
проведення інвентаризації у 
Шевченківській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА від 28.09.2018             
№ 565 

7 Керівник апарату Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

13. Комісія щодо розгляду заяв членів Розпорядження Шевченківської РДА від 19.06.2018            14 Керівник апарату Шевченківської 
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сімей загиблих, осіб з інвалідністю 
та внутрішньо переміщених осіб 
Шевченківського району м. Києва, 
які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну 
цілісність України, про виплату 
грошової компенсації  за належні 
для отримання жилі приміщення. 

№ 364 районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

14. Комісія щодо розгляду заяв членів 
сімей загиблих, які брали участь у 
бойових діях на території інших 
держав та осіб з інвалідністю, які 
брали участь у бойових діях на 
території інших держав 
Шевченківського району м. Києва 
про виплату грошової компенсації 
за належні для отримання жилі 
приміщення 

Розпорядження Шевченківської РДА від 19.06.2018             
№ 364 

14 Керівник апарату Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

15. Комісія з відбору громадських 
організацій, які здійснюють 
діяльність на території 
Шевченківського району м. Києва, 
для надання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва при 
Шевченківській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА від 02.07.2018             
№ 372 

13 Керівник апарату Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

16. Про Міжвідомчу координаційну 
комісію по роботі  з сім’ями члени 
яких  є учасниками 
антитерористичної операції, 
особами, переміщеними з тимчасово 
окупованої території  Автономної 
Республіки Крим та зони 
проведення антитерористичної 
операції 
 

Розпорядження Шевченківської РДА від 29.09.2014            
№ 488 

25 Керівник апарату Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

17. Комісія з питань призначення 
(відновлення) соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам 

Розпорядження Шевченківської РДА від 11.06.2018             
№ 327 

6 Керівник апарату Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
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Києві державної  адміністрації 

 

18. Комісія з вирішення питань надання 
житлових субсидій у виняткових 
випадках мешканцям 
Шевченківського району 

Розпорядження Шевченківської РДА від 15.08.2018             
№ 459 

8 Керівник апарату Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

19. Тимчасова комісія з питань 
погашення заборгованості із 
виплати заробітної плати(грошового 
забезпечення), пенсій,стипендій та 
інших соціальних виплат у 
Шевченківському районі м. Києва 
при Шевченківській районній в 
місті Києві державній адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА від 08.02.2011             
№ 72 

17 Керівник апарату Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

20. Комісія з питань легалізації 
заробітної плати і зайнятості 
населення забезпечення реалізації 
рішень, спрямованих  на 
підвищення рівня оплати праці та 
дотримання норм законодавста   

Розпорядження Шевченківської РДА від 07.03.2017 № 
127 

16 Керівник апарату Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

21. Дорадчий орган з  питань взаємодії 
суб’єктів соціальної роботи із 
сім’ями, які перебувають у складних 
життєвих  обставинах при 
Шевченківській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження  Шевченківської РДА від 09.09.2016 № 
553 

9 Керівник апарату Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

22. Постійно діюча комісія із списання, 
переміщення необоротних активів в 
Шевченківській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА від 02.10.2017 № 
583 

7 Заступник голови Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

23. Постійно діюча комісія з 
проведення інвентаризації у 
Шевченківській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА від 28.09.2018 № 
565 

7 Керівник апарату Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

24. Постійно діюча комісія з 
проведення інвентаризації каси у 
Шевченківській  районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА від 28.09.2018 № 
564 

4 Керівник апарату Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

25. Комісія з питань  евакуації Розпорядження Шевченківської РДА № 441 від 19 Заступник голови Шевченківської 
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22.07.2016 районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

26. Районна робоча група з питань 
громадського бюджету у 
Шевченківському районі міста 
Києва 

Розпорядження Шевченківської РДА від 27.01.2017 № 39 7 Керівник апарату Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

27. Комісія з питань забезпечення  
своєчасності і повноти сплати 
податкових та інших надходжень до 
бюджетів усіх рівнів 

Розпорядження Шевченківської  РДА від 01.03.2011 № 
153 

10 Заступник голови Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

28. Наглядова рада з питань розподілу  і 
утримання житла у гуртожитках та 
використання гуртожитків і 
прибудинкових територій у 
Шевченківському районі міста 
Києва 

Розпорядження Шевченківської  РДА від 27.04.2018 № 
235 

14 Заступник голови Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

29. Комісія з питань координації 
роботи, пов’язаної із складанням та 
уточненням списків громадян, які 
мають право на одержання 
приватизаційних паперів, при 
Шевченківській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА від  13.08.2018 № 
456 

6 Керівник апарату Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

30. Дисциплінарна комісія з розгляду 
дисциплінарних справ у 
Шевченківській  районній в місті 
Києві державній адміністрації  

Розпорядження від  28.02.2018 № 27-к/тр 6 Начальник організаційного відділу  
тел.234-25-86 

31. Конкурсна комісія для проведення 
конкурсу на зайняття вакантних 
посад державної служби у 
Шевченківській районній в місті 
Києві державній адміністрації 

Розпорядження від 28.02.2018 № 28-к/тр 5 Начальник організаційного відділу  
тел.234-25-86 

32. Громадська комісія з житлових 
питань при Шевченківській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації 

Розпорядження Шевченківської РДА від 14.02.2011 № 92 13 Заступник голови Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
 

33. Наглядова рада у сфері розподілу 
соціального житла при 

Розпорядження Шеченківської РДА ВІД 19.12.2011 № 
932 

13 Заступник голови Шевченківської 
районної в місті Києві державної 
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адміністрації  
 

34. Оцінна комісія по обчисленню 
вартості майна громадян для 
визначення їх права взяття на 
соціальний  квартирний облік 

Розпорядження ШРДА від 19.12.2011 № 931 7 Начальник управління праці та 
соціального захисту населення  
тел. 226-30-00 

 
 
 
 


