
 
 

ДНІПРОВСЬКА  РАЙОННА    B   МІСТІ  КИЄВІ  ДЕРЖАВНА  
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
  
 

                                              

                                             РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                       

19.03.2013                                                                                                          № 130 

 

 

Про організацію проведення  

демонтажу самовільно встановлених  

малих архітектурних форм та 

тимчасових споруд на території 

Дніпровського району міста Києва 

 
 

 

 

Керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації", 

відповідно до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням 

Київської міської ради № 680/8964 від 25.12.2012р. «Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 25.12.2008р. №1051/1051 «Про правила 

благоустрою міста Києва», та з метою організації проведення демонтажу 

самовільно встановлених малих архітектурних форм і тимчасових споруд: 

 

1. Створити робочу групу з організації та проведення демонтажу 

самовільно встановлених малих архітектурних форм і тимчасових споруд на 

території Дніпровського району міста Києва (далі – Робоча група) у складі 

згідно додатку. 

2. Керівнику робочої групи забезпечити складання акту зовнішнього 

вигляду, фотосвідчення огляду та демонтажу самовільно встановлених малих 

архітектурних форм і тимчасових споруд відповідно до Правил благоустрою 

міста Києва. 

3. Комунальному підприємству «Керуюча дирекція Дніпровського 

району міста Києва»: 

1) забезпечити проведення демонтажу самовільно встановлених 

малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території Дніпровського 

району міста Києва. 

2) визначити на договірних засадах підприємства для організації 

перевезення, розвантаження та зберігання самовільно встановлених малих 



архітектурних форм та тимчасових споруд на території Дніпровського району 

міста Києва. 

4. Встановити термін дії цього розпорядження: до 31.07.2013 року. 

5.Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

7. Першому заступнику Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, за необхідності, вносити зміни в склад Робочої 

групи. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Кравченка С.О. 

 

 

 

 

Голова                                                                                                     О. Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Додаток  до розпорядження 

Дніпровської районної в місті  

Києві державної адміністрації 

від 19.03.2013   № 130 

 

 

Склад робочої групи 

по демонтажу малих архітектурних форм (тимчасових споруд) 

у Дніпровському районі м. Києва 
 

1. Бейлик Вадим 

Борисович                

керівник робочої групи, начальник відділу 

контролю за благоустроєм району Дніпровської  

районної в місті Києві державної адміністрації 
2. Самойленко Олексій 

Сергійович 

заступник керівника робочої групи, начальник 

юридичного відділу КП «Керуюча дирекція 

Дніпровського району м. Києва» 
3. Кононенко Лариса 

Петрівна                

начальник відділу-головний архітектор відділу 

будівництва, архітектури та землекористування 

Дніпровської районної в місті Києві  державної 

адміністрації 
4. Толочко Світлана  

Григорівна 

начальник відділу торгівлі та споживчого ринку 

Дніпровської районної в місті Києві  державної 

адміністрації 
5. Соломко Олександр 

Іванович            

заступник директора з експлуатації житлового 

фонду та благоустрою території КП по УЖГ 

Дніпровського району міста Києва       
6. Дрижко Олександр 

Олександрович               

начальник  КП  ШЕУ Дніпровського району міста 

Києва (за згодою) 
7. Назаренко Микола 

Олексійович              

начальник КП по УЗН Дніпровського району 

міста Києва   (за згодою)     
8. Чорний Володимир 

Олексійович                     

заступник начальника юридичного відділу 

Дніпровської районної в місті Києві адміністрації 
9. Петрик Михайло 

Олександрович   

начальник відділу охорони громадського порядку 

Дніпровського РУ ГУ МВС України в місті Києві 

(за згодою) 
10. Моця Олександр 

Вікторович   

головний інженер  РКМ «Східний» ПАТ 

«Київенерго» (за згодою) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                                   А.Павленко 


