
 

       Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

Від 27.09.2013         № 550 
 

Про внесення змін до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 17.06.2013 № 335 
 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  рішення Київської міської ради від 01.12.2011 № 758/6994 «Про деякі 
питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва та передані до сфери управління 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації» та у зв’язку з 
кадровими змінами:  

 

1. Затвердити склад комісії з питань прийому-передачі об’єктів 

житлового і нежитлового фонду територіальної громади міста Києва, 
переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації та елементів зовнішнього благоустрою. 

2. Пункт 2 розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 17.06.2013 № 335 в частині затвердження складу 
комісії з питань прийому-передачі об’єктів житлового і нежитлового фонду 

територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та елементів 
зовнішнього благоустрою вважати 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 О. Дейнегу.  

 

 
 

Голова        С. Кравченко  

 
 

 

 



Додаток  

до розпорядження голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

від « 27 » « 09 » 2013 № 550  

 

Склад комісії з питань прийому-передачі об’єктів житлового і нежитлового 
фонду територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та елементів 

зовнішнього благоустрою 
 

Дейнега Ольга Петрівна  голова комісії  – перший заступник голови 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Косар Надія Романівна  заступник голови комісії – начальник  

управління житлово-комунального 
господарства – начальник відділу 

житлово-комунального господарства 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Голуб Ігор Дмитрович  заступник начальника відділу з питань 
майна комунальної власності  

Роман Ірина Вікторівна  головний спеціаліст начальника відділу з 

питань майна комунальної власності 

Кононенко Тамара Яківна  директор комунального підприємства по 
утриманню житлового господарства 

Дніпровського району м. Києва 

Лазоренко Валентина Денисівна  головний бухгалтер комунального 
підприємства по утриманню житлового 

господарства Дніпровського району м. 

Києва 

Мармалевська Тамара Петрівна заступник директора комунального 

підприємства по утриманню житлового 
господарства Дніпровського району м. 

Києва з економічних питань   

Соломка Олександр Іванович  заступник директора комунального 

підприємства по утриманню житлового 

господарства Дніпровського району м. 
Києва з експлуатації  

Острова Влада Валеріївна  в.о. начальника юридичного відділу 
комунального підприємства по утриманню 

житлового господарства Дніпровського 

району м. Києва  

Гончарова                                   
Лариса Володимирівна  

в.о. директора КП «Керуюча дирекція 
Дніпровського району м. Києва» 

Патутіна Галина Антонівна   головний бухгалтер КП «Керуюча 
дирекція Дніпровського району м. Києва» 



Кушнір Валерій Михайлович  начальник юридичного відділу КП 
«Керуюча дирекція Дніпровського району 

м. Києва» 

 

 

 
 

 

 
Керівник апарату       А. Руденко  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


