
 
ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 07.10. 2013  р.               № 567 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  від 29.12.2012 р.  

№ 595 «Про утворення постійно діючої  

районної громадської комісії з житлових 

питань при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації» 

 

 В зв’язку з кадровими змінами, керуючись Законом України “Про місцеві 

державні адміністрації”,  Житловим кодексом України та Правилами обліку громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів Української РСР і 

Українською республіканською Радою професійних спілок від 11.12.1984 року № 470, 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 31.01.2011 р. № 121 «Про реалізацію районними в місті 

Києві державними адміністраціями окремих повноважень» (зі змінами і 

доповненнями), з метою вирішення житлових питань громадян, підприємств, 

організацій,  установ з участю громадськості: 

 

1. Внести зміни та затвердити склад постійно діючої районної громадської 

комісії з житлових питань при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації: 

 

1.1. ДЕЙНЕГА Ольга Петрівна – голова комісії, перший заступник голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; 

1.2.  ПАВЛЕНКО Анатолій Микитович – заступник голови комісії, заступник 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; 

1.3. ЦВІК АЛЛА ІВАНІВНА - секретар комісії, начальник відділу експлуатації та 

обліку житлового фонду Комунального підприємства по утриманню 

житлового господарства Дніпровського району м. Києва; 
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1.4. ГРЕКУЛ Олег Віталійович  – головний спеціаліст відділу обліку і розподілу 

житлової площі  Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

1.5. ГРИДЖУК Михайло Юрійович – заступник начальника управління охорони 

здоров’я Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; 

1.6. КАЙЛО Надія Іванівна – заступник начальника  відділу обліку та розподілу 

житлової площі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;  

1.7. КРАВЧЕНКО Таміла Володимирівна – заступник голови Дніпровського 

районного відділення Спілки ветеранів Афганістану у м. Києві ( за згодою); 

1.8. ЛАКИЗА Віталій Володимирович - заступник начальника управління 

Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві; 

1.9. РАТУШНИЙ Анатолій Васильович – начальник юридичного відділу 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації ї; 

1.10. ШАВРІНА Валентина Іванівна - начальник відділу обліку та розподілу 

житлової площі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; 

 

1.11. ШАРІЙ Галина Іванівна – член організації ветеранів Дніпровського району 

(за згодою); 

2. Керівнику апарату  забезпечити висвітлення змісту цього розпорядження  на 

веб - сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації ї  

Дейнегу  О. П. 

 

 

Голова       С.Кравченко 

 


