
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

       13 грудня     2011   р.      №       512   . 

 

 

Про створення комісії з оцінки вартості майна, що   

знаходиться   у   власності   громадянина та членів   

його сім'ї, та з проведення щорічного 

моніторингу   сукупного   доходу   громадян, які 

перебувають на соціальному квартирному обліку 

 
 

На виконання Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення», постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 року № 682 

«Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення» та з метою проведення щорічного моніторингу сукупного доходу 

громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку:  
 

1. Створити комісію з оцінки   вартості майна, що знаходиться у власності 

громадянина та членів його сім'ї, та з проведення щорічного моніторингу сукупного  

доходу  громадян,   які   перебувають  на  соціальному  квартирному  обліку  (далі  - 

Комісія), у складі згідно з додатком. 
 

2. Комісії у своїй діяльності керуватись Порядком  врахування вартості  

майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї та Порядком  

проведення    щорічного    моніторингу    доходів    громадян,    які    перебувають    на  

соціальному  квартирному  обліку,  та членів їх сімей,  а також доходів  наймачів  

соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ними, затверджених  

постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 року № 682 «Деякі питання  

реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення». 
 

3. Забезпечити       в   установленому   порядку   висвітлення   змісту   

цього 

розпорядження  на  офіційному  веб  -  сайті  Дніпровської районної в  місті  Києві  

державної адміністрації. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Дейнегу О.П. 

 

 

 

Голова О. Шевчук 

 



Додаток 

до розпорядження Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

від «  13   »   грудня   2011р. №    512  

 

Склад комісії 

з оцінки вартості майна, що знаходиться у власності громадянина та 

членів його сім'ї, та з проведення щорічного моніторингу сукупного 

доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку  

 

 
Дейнега Ольга 

Петрівна 

- заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, голова комісії; 

Шавріна  

Валентина Іванівна 

- начальник   відділу       обліку   та   розподілу   житлової площі 

Дніпровської районної в місті    Києві державної адміністрації, 

заступник голови комісії; 

Кайло Надія 

Іванівна 

- головний  спеціаліст відділу обліку та розподілу житлової площі 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, 

секретар комісії; 

Баликіна Оксана 

Олександрівна 

- начальник     відділу     погашення     прострочених     податкових 

зобов'язань податкової інспекції Дніпровського району м. Києва (за 

згодою); 

Грищенко Любов 

Миколаївна 

- в. о. начальника служби у справах дітей Дніпровської районної в

 місті Києві державної адміністрації; 

Голуб Ігор  

Дмитрович 

- заступник  начальника  відділу     з   питань   майна  комунальної 

власності      Дніпровської   районної   в   місті   Києві   державної 

адміністрації; 

Маслобоєв Денис  

Володимирович 

- помічник   епідеміолога   санітарно   -   епідеміологічної   станції 

Дніпровського району м. Києва (за згодою); 

Семенюк Наталія  

Григорівна 

- заступник начальника відділу пільг ветеранам та іншим пільговим 

категоріям громадян управління праці та соціального захисту 

населення   Дніпровської   районної   в   місті   Києві   державної 

адміністрації; 

Луньова Наталія 

Юріївна           

 

- головний   спеціаліст       відділу    будівництва,    архітектури    та 

землекористування    Дніпровської    районної    в    місті    Києві 

державної адміністрації; 

Кутик Олег 

Володимирович 

- заступник начальника Дніпровського РУ ГУ МВС України в місті 

Києві (за згодою); 

Чорний     

Володимир  

Олексійович 

- заступник начальника юридичного відділу Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 

 

Керівник апарату       А.Павленко 
 


