
 

 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

05.12.2013                      № 711 
 

Про внесення змін до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 29.03.2011 № 155 

 

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»  

та у зв’язку з кадровими змінами внести зміни до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.03.2011  

№ 155 «Про утворення комісії з розгляду спірних питань, пов’язаних із 

застосуванням тарифів для здійснення розрахунків з населенням за спожиті 

послуги в залежності від терміну оплати Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації» виклавши пункт 1 в наступній редакції:   

 

1. Затвердити склад комісії з розгляду спірних питань, пов’язаних із 

застосуванням тарифів для здійснення розрахунків з населенням за спожиті 

послуги в залежності від терміну оплати Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, 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 цього розпорядження покласти на                   

першого заступника голови О. Дейнегу.  

 

 

 

 

Голова        С. Кравченко  

 



 

 

 

 

 

ДОДАТОК 

до  розпорядження  голови 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

від ______________ № _______ 
 

СКЛАД КОМІСІЇ 

 

з розгляду спірних питань, пов’язаних із застосуванням тарифів для 

здійснення розрахунків з населенням за спожиті послуги в залежності  

від терміну оплати   Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації   

 

 

Дейнега О. П.  - перший заступник голови    

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації – 

голова Комісії 

 

 

Члени Комісії:  

 

Косар Н. Р.      - начальник управління житлово- 

комунального господарства 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації – 

заступник голови комісії 

 

Дмитришена Т. М.  - начальник відділу розвитку та 

реформування житлово-

комунальної інфраструктури 

управління житлово-комунального 

господарства Дніпровської районної 

в місті Києві державної 

адміністрації  

 

Комісаренко Н. Г. - заступник начальника відділу 

житлово-комунального 

господарства управління житлово-

комунального господарства 



Дніпровської районної в місті києві 

державної адміністрації – секретар 

комісії  

 

Яценюк Л. П. - головний спеціаліст юридичного 

відділу Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації  

 

Казначеєва О. Д.  - заступник начальника управління 

праці та соціального захисту 

населення Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації  

 

Дейнеко Т. В. - керівник групи зведеного обліку 

централізованої бухгалтерії   

Комунального підприємства по 

утриманню житлового 

господарства Дніпровського 

району м. Києва  

 

Кушнір В. М. - начальник юридичного відділу 

КП «Керуюча дирекція 

Дніпровського району м. Києва» 

 

 

Антонюк Т. Т. - член громадської ради при 

Дніпровській районній в місті 

Києві державної адміністрації (за 

згодою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату       А. Руденко  

 

 

 

 



 

 

 


