
 

 

 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
29.11.2013 р. № 699 

 

Про внесення змін у додаток 6 до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 02.03.2012 № 85  

 

 Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (зі 

змінами та доповненнями), Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» (зі змінами та доповненнями), керуючись рішенням 

Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250 «Про затвердження Положення 

про оренду майна територіальної громади міста Києва», розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної 

адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві 

державними адміністраціями окремих повноважень» (зі змінами та доповненнями) 

враховуючи лист Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

від 18.07.2013 № 38/542: 

 

1. Внести зміни у додаток 6 до розпорядження Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 02.03.2010 № 85 «Про затвердження складу 

комісій з проведення стандартизованої оцінки майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації та закріпленого на праві 

господарського відання (оперативного управління) за підприємствами, 

організаціями та установами», 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 виконанням розпорядження покласти на заступників голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

Голова                                                                                               С. Кравченко 

 

 

 



Додаток до розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

від 29.11.2013 р. № 699 

 

Склад  

комісії з проведення стандартизованої оцінки майна комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, яке передано до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та закріпленого на 

праві господарського відання за Управлінням культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації: 

 

Голова  комісії:   

ВІХРОВА Н. В. – заступник начальника Управління; 

   

Члени комісії:   

САВРАСОВА Г. Г. – директор Централізованої бібліотечної 

системи Дніпровського району м. Києва; 

   

ДРАГУН О. О.  – бухгалтер І категорії централізованої 

бухгалтерії Управління; 

   

ЯКОВЧУК С. М. – директор Центру культури та мистецтв 

дніпровського району м. Києва; 

   

КУТНЯХОВ М. І.  – директор дитячої школи мистецтв № 6  

ім. Г. Жуковського. 

 

 

Керівник апарату                                                                               А. Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


