
 

 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
12.07.2013 р.                                                                                    № 378 

 

Про Орган приватизації житла 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

Відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеві 

державні адміністрації»,  «Про приватизацію державного житлового фонду»,  

Житлового кодексу України, наказу Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 16.12.2009 № 396 «Про 

затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 

приміщень у гуртожитках у власність громадян» з метою створення правових 

і організаційних основ для ефективної діяльності Органу приватизації житла 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та у зв’язку з 

структурними змінами: 

 

1. Затвердити склад Органу приватизації Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації, що додається. 

 

2. Додаток № 1 до  розпорядженням Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації  від 05.01.2011 № 12 «Про створення Органу 

приватизації Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації», 

визнати таким, що втратив чинність. 

 

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 

першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації О. Дейнегу. 

 

 

 

Голова                  С. Кравченко  



  
 

 

Затверджено 

розпорядження голови  Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

від 12.07.2013 р.№ 378 
 

 

 

 

СКЛАД 

Органу приватизації житла Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

1.  ДЕЙНЕГА 

Ольга Петрівна 

 

- керівник Органу приватизації житла, 

перший заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

2.  РУДЕНКО 

Анатолій Петрович 

 

 

- заступник керівника Органу приватизації 

житла, керівник апарату  Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

3.  САПОЖНИК 

Світлана Василівна  

  

 

 

 

 - бухгалтер Органу приватизації житла, 

начальник відділу бухгалтерського обліку 

Управління житлово-комунального 

господарства  Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

 

Члени Органу приватизації житла: 

 

4.  КОНОНЕНКО 

Тамара Яківна  

 

- директор Комунального підприємства по 

утриманню житлового господарства 

Дніпровського району м. Києва 

5.  ЧОРНИЙ  

Володимир Олексійович 

 

- начальник юридичного відділу 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

6.  ЦВІК 

Алла Іванівна 

 

- начальник відділу приватизації та обліку 

житла Комунального підприємства по 

утриманню житлового господарства 

Дніпровського району м. Києва 

7.  КОСАР 

Надія Романівна 

 

 

- начальник Управління житлово-

комунального господарства Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

 В.о. керівника апарату                                                           В. Муренко  


