
 

       ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 07 травня 2012                                                                                                       № 193 

 

 

Про створення тимчасової  

комісії по розгляду питань 

організації сезонної торгівлі 

у Дніпровському районі 

міста Києва на 2012рік   

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», наказу Міністерства зовнішніх економічних 

зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 «Про затвердження Правил 

роботи дрібно роздрібної торговельної мережі», ДСТУ 4303:2004 

«Роздрібна та оптова торгівля», ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного 

господарства», рішень Київської міської ради від 21.05.2009 №462/1518 

«Про запровадження принципу організаційної єдності з видачі дозволів 

на розміщення тимчасових споруд» (зі змінами та доповненнями), від 

24.02.2011 № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів 

пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих 

архітектурних форм) в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та 

внесення змін до деяких  рішень Київської міської ради», від 26.01.2012 

№2/7339 «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в 

тимчасових спорудах», на виконання розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 28.04.2012 № 696 «Про заходи щодо організації 

сезонної торгівлі в м. Києві на 2012  рік» та з метою організації 

торговельного обслуговування населення Дніпровського району м. 

Києва у весняно-літній період 2012 року: 

1. Створити тимчасову комісію по розгляду  питань організації 

сезонної торгівлі у Дніпровському районі міста Києва  на 2012 рік  

(надалі - Комісія). 

2. Затвердити склад Комісії, що додається. 

3. Комісії визначити суб’єктів господарювання, які будуть 

здійснювати сезонну торгівлю у Дніпровському районі міста Києва на 

2012 рік. 

4. Відділу контролю за благоустроєм забезпечити контроль за 

розташуванням об’єктів сезонної торгівлі виключно в місцях адресного 

розміщення. 



5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

першого заступника голови Кравченка  С.О. та  заступника голови 

Муренка  В.А. згідно з розподілом їх обов’язків.  

 

 

Голова              О.Шевчук  

 



Додаток  

до розпорядження голови 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

07 травня 2012 №193 

                

Склад тимчасової  комісії 

по розгляду питань організації сезонної торгівлі 

 у Дніпровському районі міста Києва на 2012 рік 

Голова комісії: 

     Кравченко С.В.                      перший заступник голови Дніпровської                                 

                                                     районної в місті Києві державної адміністрації;      

     Заступники голови Комісії: 
     Муренко В.А.                         заступник голови Дніпровської районної                                

                                                      в місті Києві державної адміністрації;         

    Члени комісії: 

Толочко С.Г.                            начальник відділу торгівлі та споживчого ринку; 

Кононенко Л.П.                   начальник відділу будівництва, архітектури 

                                            та землекористування; 

Бейлик В.Б.                          в. о. начальника відділу контролю за  

                          благоустроєм;   

Чорний В.О.                         головний спеціаліст юридичного відділу;  

Бахтала Л.А.                         завідуюча сектором екології; 

Матвієнко А.П.                        головний санітарний лікар Дніпровського                                                                            

                                                   району м. Києва (за згодою); 

Клименко Г.М.                         заступник начальника - начальник ГБ   

                                                   Дніпровського  РУ ГУ МВС України в 

                                                   місті Києві (за згодою);   

Товстоног О.О.                        директор ПКтаВ «Перемога»;  

Сірош  О.М.                             директор комунального підприємства по             

                         утриманню зелених насаджень 

                         Дніпровського району м. Києва (за згодою);    

Кононенко Т.Я.                       директор комунального підприємства по                                   

                                                  утриманню житлового господарства  

                                                  Дніпровського району м.Києва (за згодою); 

Гончарова Л.В.                       директор ДП «Українажитлосервіс» 

Дрижко О.О.       начальник комунального підприємства 

         «Шляхово-експлуатаційного управління  

         по ремонту та утриманню автомобільних  

                                                 шляхів та споруд на них Дніпровського         

         району м. Києва  (за згодою); 

Левченко В.А.                        начальник комунального підприємства   

                                                 «Київавтошлях» (за згодою); 

Походій П.І.       генеральний директор комунального  

                                                  підприємства  «Плесо» (за згодою).                                                                                                                                

 

 

                  Керівник апарату                              А. Павленко 
 


