
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

29 березня   2011 р.                      № 155 
 

Про утворення  комісії 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 

 
 Керуючись Законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про 

житлово-комунальні послуги”, „Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії”, „Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати 

за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію”, розпорядженнями 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 29.12.2010 № 1221 „Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій та їх структури”, від 29.12.2010 № 1222 „Про 

встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і 

постачання гарячої води виконавцям цих послуг усіх форм власності для здійснення 

розрахунків з населенням, згідно з тарифами на теплову енергію, затвердженими 

Національною комісією регулювання електроенергетики України”, від 27.01.2011 р. № 

101 „Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання 
холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення та тарифів на 

послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються 

Київським квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України”, 

від 03.02.2011 р. № 140 „Про впорядкування нарахування плати за житлово -

комунальні послуги в м. Києві” та з метою вжиття додаткових заходів для заохочення 

населення своєчасно і в повному обсязі вносити плату за спожиті житлово-комунальні 

послуги, впорядкування питань розрахунків з населенням за житлово -комунальні 

послуги в залежності від терміну оплати:         

1. Утворити  постійно-діючу комісію Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації з розгляду спірних питань, пов’язаних із застосуванням тарифів для 

здійснення розрахунків з населенням за спожиті послуги в залежності від терміну 

оплати у складі, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника 

голови Кравченка С. О.   

 
Голова         О. Шевчук  



 
 

 
  

 
 

ПОДАННЯ: 
  

 
   

 
 

ДОДАТОК 
до  розпорядження  Дніпровської  

районної в місті Києві державної  
адміністрації 
від  29 березня 2011 № 155 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

 
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   
 

 
Кравченко  С. О. - перший заступник голови    

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації – голова 
Комісії 

 
 

Члени Комісії:  
 

Діхтяр В.В.      - начальник управління житлово- 
комунального господарства 

Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації – заступник 

голови комісії 
 

Дмитришена Т. М. - начальник відділу по роботі з 
відомствами, ЖБК та ОСББ 
управління житлово-комунального 

господарства Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації – 

секретар комісії 
 



Яценюк Л. П. - головний спеціаліст юридичного 
відділу Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації  
 

Гуцол О. Є. - начальник управління праці та 
соціального захисту населення 

Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації  

 
 

Юрченко Н. М. - заступник начальника відділу по 
призначенню житлових субсидій 

управління праці та соціального 
захисту населення Дніпровської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації  

 

Антонюк Т. Т. - член громадської ради при 
Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (за згодою) 
 

Дейнеко Т. В. - керівник групи зведеного обліку 
централізованої  бухгалтерії 

Комунального підприємства по 
утриманню житлового господарства 

Дніпровського району м. Києва  
 

Пістряк С. Т. - начальник економічного відділу 
ТОВ „Україна житло-сервіс”(за 
згодою) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Керівник апарату      А. Павленко  
 
 


