
 

       Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

Від  06.06.2013__          № 284 

 

 

Про утворення тимчасової робочої 

групи з обстеження дитячих 

майданчиків на території 

Дніпровського району незалежно від 

форм власності   

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

протоколу доручень № 34, напрацьованих під час виїзної розширеної 

апаратної наради виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) з питання «Про перевірку технічного стану 

дитячих майданчиків м. Києва» 03.06.2013 р. та з метою перевірки технічного 

стану дитячих майданчиків: 

 

1. Утворити та затвердити склад тимчасової робочої групи з 

обстеження дитячих майданчиків на території Дніпровського району 

незалежно від форм власності, що додається.  

 

2. Тимчасовій робочій групі в термін до 17.06.2013 р. забезпечити 

обстеження дитячих майданчиків на території Дніпровського району 

незалежно від форм власності та у разі виявлення аварійних елементів вжити 

відповідних заходів по їх демонтажу.   
 

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на                  

в.о. першого заступника голови О. Дейнегу.  

 

 

 

Голова        С. Кравченко  



 

 

Додаток  

до розпорядження голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

від « 06 » « 06 » 2013 № 284  

 

Склад тимчасової робочої групи з обстеження дитячих майданчиків на 

території Дніпровського району незалежно від форм власності  

 

Дейнега Ольга Петрівна  керівник тимчасової робочої групи – в.о. 

першого заступника голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Соломка Олександр Іванович  заступник керівника тимчасової робочої 

групи - заступник директора комунального 

підприємства по утриманню житлового 

господарства Дніпровського району м. 

Києва  

Попко Сергій Григорович заступник  начальника управління 

житлово-комунального господарства – 

начальник відділу житлово-комунального 

господарства Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

Марченко Катерина 

Ауреліанівна   

головний інженер відділу розвитку та 

реформування житлово-комунальної 

інфраструктури управління житлово-

комунального господарства Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації                                                                        

Говрас Василь Іванович  головний спеціаліст відділу контролю за 

благоустроєм району  

Гузенко Роман Володимирович  начальник відділу контролю за зеленими 

насадженнями Комунального 

підприємства по утриманню зелених 

насаджень  Дніпровського району (за 

згодою) 

Лакійчук Павло Володимирович інженер КП «Керуюча дирекція 

Дніпровського району м. Києва» (за 

згодою)    

 

 

В.о. керівника апарату       В. Муренко  


