
           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 
 

14 січня 2011 р.         № 16 
 

 

Про створення комітету з конкурсних торгів 
Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 

 
Відповідно до статті 11 Закону України від 01.06.2010 року № 2289-VI 

«Про здійснення державних закупівель», Закону України від 09.04.1999 року    
№ 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Наказу Міністерства 

економіки України від 26.07.2010 року № 916 «Про затвердження Типового 
положення про комітет з конкурсних торгів» зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 06.08.2010 за № 622/17917 та з метою створення конкурентного 
середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій 
сфері, розвитку добросовісної конкуренції, прозорості державних закупівель, 

забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів: 
 

1. Створити комітет з конкурсних торгів Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації у наступному складі: 

 

Муренко Василь Андрійович Заступник голови Дніпровської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
 

Павленко Анатолій Микитович Керівник апарату Дніпровської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

 

Редчиц Сергій Миколайович Начальник відділу економіки 
Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 

Шевченко Світлана Василівна Начальник відділу інформаційних 
технологій Дніпровської районної в 



місті Києві державної адміністрації 

 
 

Левченко Олексій Іванович Начальник відділу адміністративно – 

господарського забезпечення 
Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 

Осінська Лариса Василівна Начальник відділу бухгалтерського 

обліку і звітності – головний бухгалтер 
Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 

Ратушний Анатолій Васильович В.о. начальника юридичного відділу 

Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

 

Онашко В’ячеслав Іванович Головний спеціаліст відділу 
благоустрою Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 
 

Дещенко Олег Миколайович Головний спеціаліст юридичного 

відділу Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

 

 
2. Головою комітету з конкурсних торгів призначити Муренка Василя 

Андрійовича, заступника голови Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації. 

 
3. Затвердити Положення про комітет з конкурсних торгів Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації, що додається. 
 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Муренка Василя Андрійовича. 
 

 
 
 

ГОЛОВА         О. ШЕВЧУК 
 

 
 

 
 
 

 


