
 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 20. 09. 2011   р.                                                                                             №  395 

 

Про внесення змін до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 05.01.2011 року 

№ 12 «Про створення Органу приватизації 

житла Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації.» 

 

 Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про 

приватизацію державного житлового фонду”, «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків», наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України № 396 від 16.12.2009р. «Про затвердження 

Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 

гуртожитках у власність громадян», розпорядженнями виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №787 від 

30.09.2010р. «Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням рішення 

Київської міської ради від 09.09.2010р. №7/4819 «Про питання організації 

управління районами в місті Києві» та №1112 від 10.12.2010р. «Про питання 

організації управління районами в місті Києві» та в зв’язку з кадровими змінами:  

 

1.Додаток 1 до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 05.01.2011 року № 12 «Про створення Органу 

приватизації житла Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації» 

викласти в редакції, що додається.  

 2.Визнати таким, що втратив  чинність, пункт 2 розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.01.2011 року 

№ 12 «Про створення Органу приватизації житла Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації». 

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 заступника 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Дейнегу О.П. 

 

 

 

Голова                                                                                  О.Шевчук 



  
 

Додаток 

до розпорядження голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації  

 від « 20 » вересня 2011р.№ 395 

 Додаток 1 

до розпорядження Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації  

від 05.01.2011р. № 12 

 

      

 

СКЛАД 

Органу приватизації житла 
 

Керівник Органу приватизації житла Дейнега Ольга Петрівна –     

заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації.  

Заступник керівника Органу              Руденко Анатолій Петрович  –

приватизації житла                                       заступник голови Дніпровської  районної

       в місті Києві державної адміністрації.  

Бухгалтер Органу приватизації житла Лазоренко Валентина Денисівна – 

головний бухгалтер Комунального 

підприємства по утриманню житлового 

господарства Дніпровського району 

міста Києва.  

Члени Органу приватизації житла: Кононенко Тамара Яківна –  директор 

Комунального підприємства по 

утриманню житлового господарства 

Дніпровського району міста Києва.   

 Ратушний Анатолій Васильович –  

начальник юридичного відділу 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації.  

Цвік Алла Іванівна – начальник 

відділу приватизації та обліку житла 

Комунального підприємства по 

утриманню житлового господарства 

Дніпровського району міста Києва. 

Осінська Лариса Василівна. – 

начальник відділу – головний бухгалтер 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

 

Керівник апарату     А.Павленко 
 


