
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

31. 01. 2012   р.                                                                                                №  35 

 

Про робочу групу щодо спільного 

відпрацювання питань по збільшенню 

надходжень по платі за землю у Дніпровському 

районі міста Києва 

 

  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006      

№ 1066 «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо 

обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за 

землю» та протокольного доручення спільної наради Державної податкової 

служби України та Київської міської державної адміністрації від 3 листопада 

2011 року: 

1. Створити робочу групу щодо спільного відпрацювання питань по 

збільшенню надходжень по платі за землю у Дніпровському районі міста 

Києва у складі, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Кравченка С.О. 

 

 

 

Голова                                                                                          О.Шевчук 



Затверджено 

розпорядженням Дніпровської 

районної в місті Києві  державної 

адміністрації 

від 31 січня 2012 року  №  35  

 

 

СКЛАД 

робочої групи щодо спільного відпрацювання питань 

 по збільшенню надходжень по платі за землю у Дніпровському районі 

міста Києва 

 

 

Кравченко С.О.        перший заступник голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації, голова  робочої групи 

 

Короткіх Г.А. заступник голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, заступник голови   робочої групи 

 

  Детюк Т.Г.              перший заступник  Голови комісії з проведення  

реорганізації  ДПІ у Дніпровському   районі м. Києва, 

заступник голови   ДПС в Київській області, заступник 

голови робочої групи  (за згодою) 

 

Степанець  В.Г. начальник відділу планування та аналізу державних доходів 

фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, секретар робочої групи 

 

 



  Подлєгаєв В.П.      начальник відділу землевпорядкування Дніпровського  

району міста Києва управління землеустрою Головного 

управління земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації (за згодою) 

 

Баришевська С.Л. начальник відділу адміністрування місцевих ресурсних 

 та неподаткових платежів ДПІ у Дніпровському районі  м.Києва  (за 

згодою)  

 

Жигалюк Ю.П.   начальник відділу адміністрування майнових податків 

управління оподаткування фізичних осіб ДПІ у Дніпровському районі м. 

Києва (за згодою)  

 

Кононенко Л.П. начальник відділу будівництва, архітектури та 

землекористування Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Лавров В.С. начальник фінансового управління Дніпровської районної  в 

місті Києві державної адміністрації 

 

Бейлик В.Б.              начальник  відділу контролю за благоустроєм 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

 

Керівник апарату                                                                            А.Павленко 

 

   

 

 

 

 


