
 

УКРАЇНА 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
19.07.2013            № 401 
 

Про внесення змін та доповнень до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 06.04.2011 № 173  

 

 Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 «Про 

припинення організації управління районами в місті Києві», рішення Київської 

міської ради від 28.10.2010 № 183/4995 «Про окремі питання організації 

управління районами в м. Києві», розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2020 № 1112 

«Про питання організації управління районами в місті Києві та від 31.01.2011  

№ 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями 

окремих повноважень», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

21.09.2012 № 176-О «Про ліквідацію бюджетних закладів, установ і організацій, 

що належить до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України», 

враховуючи депутатське звернення депутата Київської міської ради П. Тесленка 

від 08.07.2013 № 08/279/2015-1127: 

 

1. Внести зміни та доповнення до додатку до розпорядження від 06.04.2011  

№ 173 «Про порядок прийняття управлінських рішень щодо майна територіальної 

громади м. Києва, яке знаходиться у сфері управління Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації», затвердивши склад комісії з питань 

управління комунальним майном, переданого до сфери управління Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації, згідно з додатком. 

 

2. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження 

на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті києві державної 

адміністрації. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

Короткіх Г. А. 

 

Голова                                                                                               С. Кравченко 

 

 



Додаток  

до розпорядження Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації від 

____________ № ____________ 

 

Склад  

комісії з питань управління комунальним майном, переданого до сфери 

управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Голова  комісії:   

КОРОТКІХ 

Ганна Анатоліївна 

 заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

   

Заступник голови комісії:   

ПАНАСЮК 

Тетяна Анатоліївна 

 начальник відділу з питань майна 

комунальної власності Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

   

Секретар комісії:   

ПРИХОДЬКО  

Наталія Євгеніївна 

 головний спеціаліст відділу з питань 

майна комунальної власності Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

   

Члени комісії:   

ТЕСЛЕНКО 

Павло Петрович 

 депутат Київської міської ради  

(за згодою);  

   

РАТУШНИЙ  

Анатолій Васильович 

 начальник юридичного відділу 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

   

ГОЛУБ 

Ігор Дмитрович 

 заступник начальника відділу з питань 

майна комунальної власності Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

   

МАРМАЛЕВСЬКА 

Тамара Петрівна  

 заступник директора з економічних питань  

комунального підприємства по утриманню 

житлового господарства Дніпровського 

району м. Києва; 

 

 

 

  

БАРАНОВСЬКА  

Ніна Василівна 

 головний бухгалтер Управління культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 



Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

   

РАБІЙЧУК  

Олена Володимирівна 

 заступник начальника централізованої 

бухгалтерії Управління освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

   

РЕМІНЕЦЬ 

Світлана Володимирівна 

 начальник фінансово-економічного відділу 

Управління охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

   

ЛАВРОВ 

В’ячеслав Сергійович 

 начальник фінансового управління 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

   

ПОГРІБНА 

Оксана Анатоліївна 

 начальник відділу взаєморозрахунків з 

орендарями комунального підприємства 

«Керуюча дирекція Дніпровського району 

м. Києва»; 

   

ШИЛОХВОСТ 

Ігор Володимирович 

 начальник Дніпровського районного 

управління ГУ МНС України в  

м. Києві (за згодою). 

 

 

Керівник апарату                                                                               А. Руденко 


