
 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
19.09. 2012 р. № 397 

 

Про затвердження складу комісії 

з припинення комунального підприємства  

«Дирекція з управління та обслуговування  

житлового та нежитлового фонду»  

Дніпровської районної у м.Києві ради 

 

 Відповідно до Господарського Кодексу України, рішення Київської 

міської ради від 01.12.2011 №758/6994 «Про деякі питання діяльності 

комунальних підприємств та установ, що належать до комунальної власності 

територіальної громади м.Києва та передані до сфери управління 

Дніпровській районній в м.Києві державній адміністрації» та враховуючи 

лист Державної податкової інспекції у Дніпровському районі м.Києва 

Державної податкової служби від 07.06.2012 №1932/9/19-109: 

 

1.Затвердити склад комісії з припинення комунального підприємства 

«Дирекція з управління та обслуговування житлового та нежитлового фонду» 

Дніпровської районної у м.Києві ради згідно з додатком. 

 

2.Додаток до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про припинення комунального підприємства «Дирекція з 

управління та обслуговування житлового та нежитлового фонду» 

Дніпровської районної у м.Києві ради» від 03 березня 2012р. №87 вважати 

таким, що втратив чинність. 

 

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 заступників 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

Голова           О.Шевчук  



Додаток 

      до розпорядження Дніпровської районної 

      в місті Києві державної адміністрації 

      від 19.09.2012 №397 

 

 

 

      СКЛАД  

комісії з припинення комунального підприємства «Дирекція з управління та 

обслуговування житлового та нежитлового фонду»Дніпровської районної у 

м.Києві ради 

 

  

Самойленко 

Олексій Сергійович 

- начальник юридичного відділу комунального 

підприємства «Керуюча дирекція Дніпровського 

району м.Києва», голова комісії 

 

Шевченко 

Тетяна Михайлівна 

- провідний спеціаліст по кадрах комунального 

підприємства «Керуюча дирекція Дніпровського 

району м.Києва», секретар комісії 

 

Патутіна  

Галина Антонівна 

- головний бухгалтер комунального 

підприємства  

«Керуюча дирекція Дніпровського району 

м.Києва» 

 

Зацепін 

Станіслав Сергійович 

- юрист – консульт комунального підприємства 

по утриманню житлового господарства 

Дніпровського району м.Києва 

 

Нішенко 

Дмитро Сергійович 

- головний державний податковий ревізор – 

інспектор управління погашення податкового 

боргу Державної податкової інспекції у 

Дніпровському районі м.Києва Державної 

податкової служби (за згодою) 

 

 

 

 

Керівник апарату         А. Павленко 

 


