
 

       Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

Від  30.05.2013 р.          № 265 

 

Про утворення робочої групи з питань  

погашення заборгованості житлових  

організацій Дніпровського району м. Києва  

перед ПАТ «Київенерго»   

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 «Про 

бюджет міста Києва на 2013 рік», розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

26.03.2013 № 382 «Про погашення у 2013 році заборгованості житлових 

організацій міста Києва перед ПАТ «Київенерго» та з метою забезпечення 

безперебійного надання населенню комунальних послуг з централізованого 

опалення і постачання гарячої води: 

 

1. Утворити та затвердити склад робочої групи з питань погашення  

заборгованості житлових організацій Дніпровського району м. Києва     перед 

ПАТ «Київенерго» за спожиті комунальні послуги з централізованого 

опалення та постачання гарячої води (далі - робоча група) за рахунок та в 

межах коштів, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2013 рік по КФКВ 1001103 «Дотація житлово-комунальному 

господарству»,  що додається.  

 

2. Робочій групі узагальнити надані реєстри заборгованості 

комунального підприємства по утриманню житлового господарства 

Дніпровського району м. Києва, ЖБК та ОСББ перед ПАТ «Київенерго, що 

підлягає погашенню при проведенні розрахунків, та надати їх до 

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  
 

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на                  

в.о. першого заступника голови О. Дейнегу.  

 

Голова        С. Кравченко  



 
Додаток  

до розпорядження голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

від « 30 » « 05 » 2013 № 265  

 

Склад робочої групи з питань погашення заборгованості житлових 

організацій Дніпровського району м. Києва 

перед ПАТ «Київенерго» 

 

Дейнега Ольга Петрівна  керівник робочої групи – в.о. першого заступника 

голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Косар Надія Романівна заступник керівника робочої групи – начальник 

управління житлово-комунального господарства 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації                                                                        

 

Сапожник Світлана Василівна начальник відділу – головний                                              

бухгалтер управління  житлово-комунального 

господарства Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації                                                                        

Дмитришена Тетяна Миколаївна  начальник відділу розвитку та реформування 

житлово-комунальної інфраструктури управління 

житлово-комунального господарства 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації                                                                        

Маковська Алла Михайлівна  начальник відділу нарахувань центру реалізації 

теплової енергії СВП «Київські теплові мережі» 

ПАТ «Київенерго»  

Столяр Віталій Володимирович головний інженер комунального підприємства по 

утриманню житлового господарства 

Дніпровського району міста Києва 

Лазоренко Валентина Денисівна  головний бухгалтер комунального підприємства 

по утриманню житлового господарства 

Дніпровського району міста Києва 

Булига Антоніна Василівна  заступник головного бухгалтера комунального 

підприємства по утриманню житлового 

господарства Дніпровського району міста Києва 

Мельник Володимир Федорович  начальник відділу комунального підприємства по 

утриманню житлового господарства 

Дніпровського району міста Києва 

 

 

 

 

Керівник апарату        А. Павленко  

 

 

 

 

 


