
 

     

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Від 21.11.2013 р.          № 676 

 

Про внесення змін у додаток до 

розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації від 09.04.2011 р. №49 
 

 

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, 

керуючись розпорядженням голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 04.02.2011 р. № 49 “Про Колегію Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації” та у зв’язку з кадровими 

змінами, що відбулися у керівному складі Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації: 
 

1. Внести зміни у додаток до розпорядження Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 04.02.2011 р. № 49 “Про Колегію 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації”, виклавши його 

в редакції, що додається. 
 

2. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 
 

3. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на керівника 

апарату райдержадміністрації Руденка А.П. 

 

 

 

Голова         С.Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

від “ 21 ” листопада 2013 року № 676 
 

Склад  Колегії 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 
 

1.  КРАВЧЕНКО 

Сергій Олексійович 

- голова Колегії, голова  Дніпровської районної в 

місті Києві районної  державної адміністрації; 
 

Члени Колегії: 
 

2.  ДЕЙНЕГА 

Ольга Петрівна 

- перший заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

3.  КОРОТКІХ 

Ганна Анатоліївна 

- заступник голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації; 
 

4.  ПАВЛЕНКО 

Анатолій Микитович 

- заступник голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації; 
 

5.  РУДЕНКО 

Анатолій Петрович 

- керівник апарату Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації; 
 

6.  МУРЕНКО 

Василь Андрійович 

- заступник керівника апарату Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації; 
 

7.  ЧАЙКА 

Віталій Миколайович 

- начальник Дніпровського районного управління 

Головного управління Міністерства внутрішніх 

справ України в м. Києві (за згодою); 
 

8.  ШИЛОХВОСТ 

Ігор Володимирович 

- начальник Дніпровського районного управління 

Головного управління Державної служби 

надзвичайних ситуацій України у м.Києві (за 

згодою); 
 

9.  ЛАВРОВ 

В’ячеслав Сергійович 

- начальника Фінансового управління Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 
 

10.  СВІНЦІЦЬКИЙ 

Василь Броніславович 

- завідувач сектором взаємодії з правоохоронними 

органами Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 
 

11.  КАРАБАЄВ 

Даніель Таїрович 

- начальник Управління охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 
 

12.  БОГДАН 

Галина Сергіївна 

- директор Дочірнього підприємства Відкритого 

акціонерного товариства “Київхліб “Хлібкомбінат 

№11”; 
 

13.  ІВАНІНА 

Наталія Василівна 

- начальник управління освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 
 

14.  КОНОНЕНКО 

Тамара Яківна 

- директор Комунального підприємства по  

утриманню житлового господарства Дніпровського 

району міста Києва. 
 

 

 

 

Керівник апарату        А. Руденко 


