
 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

09 лютого 2012 р.                                                                       № 46           

 

 

 

Про внесення змін до додатку 

розпорядження Дніпровської  

районної в місті Києві державної 

адміністрації від 10.08.2011 р. №343 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та 

враховуючи звернення комунального підприємства «Київський метрополітен» 

від 24.01.2012 №101-71: 

 

1. Внести зміни до додатку розпорядження Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 10.08.2011 р. №343 «Про створення 

комісії з питань проведення інвентаризації зареєстрованих та 

фактично проживаючих мешканців гуртожитку по вул. Тампере, 10 в 

м. Києві», виклавши його в новій редакції, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до розпорядження голови  

Дніпровської районної в місті  

Києві державної адміністрації 

від 10 лютого №46 

 

Склад 

комісії з питань проведення інвентаризації зареєстрованих 

та фактично проживаючих мешканців гуртожитку 

по вул. Тампере, 10 в м. Києві 

 

Голова комісії Кравченко С. О. – перший заступник 

голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

 

Заступник голови Дейнега О. П. – заступник голови 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

Заступник голови Боняк І. В. – заступник начальника 

комунального підприємства «Київський 

метрополітен» (за згодою) 

 

Секретар комісії Петрушенко А. С. – паспортист 

гуртожитку по вул. Тампере, 10 

в місті Києві (за згодою) 

 

Члени комісії Грицик В. І. – начальник служби 

соціального забезпечення комунального 

підприємства «Київський метрополітен» 

(за згодою) 

 

 Годомський М. К. – заступник 

начальника служби соціального 

забезпечення комунального 

підприємства «Київський метрополітен» 

(за згодою) 

 

 Діхтяр В. В. – начальник управління 

житлово-комунального господарства 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

 Кононенко Т. Я. – директор 

Комунального підприємства по 

утриманню житлового господарства 

Дніпровського району міста Києва 



 Онуфрієнко С. О. – заступник 

начальника відділу у справах 

громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб Дніпровського РУГУ МВС 

України в місті Києві (за згодою) 

 

 Чорний В. О. – заступник начальника 

юридичного відділу Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

 Шавріна В. І. – начальник відділу обліку 

і розподілу житлової площі Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Керівник апарату      А. Павленко 


