
     

ДНІПРОВСЬКА  РАЙОННА  В  МІСТІ  КИЄВІ  ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

==================================================================== 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

03 січня  2012  р.                                                                                                   № 1 

 

Про внесення змін до розпорядження  

Дніпровської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 09.06.2011 № 256 

 

 Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно 

до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління 

районами в місті Києві», від 04.02.2011 № 141 «Про внесення змін та доповнень до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління 

районами в місті Києві», розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 31.03.2011 № 157 «Про закріплення нежилого будинку та приміщень 

гаражів за адресою бульвар Праці, 1/1 за Дніпровською районною в місті Києві 

державною адміністрацією»: 

 

1. Пункт 1 додатку до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 09.06.2011 № 256 «Щодо розміщення структурних 

підрозділів  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в 

будинку за адресою бульвар Праці, 1/1» викласти в наступній редакції: 

«Закріпити за Управлінням житлово-комунального господарства Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації займану площу та відповідно 

місця загального користування: 

І поверх – каб.№ 102 – 58,9 кв.м; каб.№ 103 – 13,0 кв.м; каб.№ 104 – 13,9 кв.м;  

каб.№ 106 – 26,7 кв.м; каб.№ 113 – 42,4 кв.м; каб.№ 118 – 13,8 кв.м;  

ІІ поверх – каб.№ 212 – 29,0 кв.м 

Площа кабінетів разом  – 197,7 кв.м 

Місця загального користування – 58,82 кв.м 

Всього – 256,52 кв.м» 

2. Пункт 2 додатку до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 09.06.2011 № 256 «Щодо розміщення структурних 

підрозділів  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в 

будинку за адресою бульвар Праці, 1/1» викласти в наступній редакції: 



«Закріпити за Фінансовим управлінням Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації займану площу та відповідно місця загального 

користування: 

ІV поверх – каб.№ 419 – 13,8 кв.м; каб.№ 419а – 15,2 кв.м; каб.№ 421 – 13,3 кв.м;  

каб.№ 422 – 13,9 кв.м; каб.№ 423 – 14,0 кв.м; каб.№ 424 – 12,9 кв.м; каб.№ 425 – 

58,7 кв.м; каб.№ 428 – 21,4 кв.м;  

підсобні кімнати – 2,6 кв.м.; 0,9 кв.м.; 2,9 кв.м.; 3,6 кв.м 

Площа кабінетів – 173,2 кв.м. 

Місця загального користування – 51,53 кв.м. 

Всього – 224,73 кв.м.» 

3. Відділу бухгалтерського обліку і звітності Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації внести відповідні зміни до укладених договорів про 

відшкодування витрат на утримання приміщення і надання комунальних послуг з 

Управлінням  житлово-комунального  господарства Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації та Фінансовим управлінням Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника  апарату 

Павленка А.М. 

 

 

 

Голова                                                                                                  О. Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


