
 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

27. 09. 2011   р.                                                                                                №  406 

 

 

Про районний конкурс-огляд 

суб’єктів господарювання сфери 

побутового обслуговування на 

присвоєння звання зразкового у  

Дніпровському районі  м. Києві 

 

 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1043 «Про 

міський конкурс-огляд суб’єктів господарювання сфери побутового 

обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві»: 

  

1. Запровадити щорічне проведення районного  конкурсу-огляду 

суб’єктів господарювання сфери побутового  обслуговування на 

присвоєння звання зразкового у Дніпровському районі м. Києва 

(далі – районний конкурс-огляд). 

 

2. Створити районну конкурсну комісію з організації та проведення  

районного конкурсу-огляду (далі – конкурсна комісія) та 

затвердити її у складі, що додається. 

 

3. Визначити відповідальним за організацію та проведення  

районного конкурсу-огляду відділ торгівлі та споживчого ринку 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

4.   Конкурсній комісії: 

 

4.1. При проведенні конкурсу-огляду керуватися «Положенням 

про міський конкурс-огляд суб’єктів господарювання сфери 

побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового 

у м. Києві», затвердженим розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 23.06.2011 № 1043 «Про міський конкурс-



огляд суб’єктів господарювання сфери побутового 

обслуговування на присвоєння звання зразкового у 

м. Києві». 

 

4.2. Щорічно до 15 листопада подавати на затвердження звіт про 

результати проведення районного конкурсу-огляду з 

пропозиціями щодо присвоєння суб’єктам  господарювання 

сфери побутового обслуговуванню звання зразкового у 

Дніпровському районні м. Києва. 

 

5. Відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації щорічно до 01 грудня подавати 

Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового 

обслуговування населення виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) звіт про 

результати проведення районного конкурсу-огляду та пропозиції 

щодо участі суб’єктів господарювання, яким присвоєно звання 

зразкових у районі, в міському конкурсі-огляді.  

 

6. Начальнику відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації  Толочко С.Г. 

забезпечити  оприлюднення цього розпорядження у засобах масової 

інформації. 

 

 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації  

Муренка В.А. 

 

                                

                          

 

                    Голова                        О. Шевчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до розпорядження 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації  
                 

___________________№_______ 

 

 
С к л а д    

районної  конкурсної комісії з організації та проведення  

районного  конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери побутового 

обслуговування на присвоєння звання зразкового у 

 Дніпровському районі міста  Києва  

   

 
Голова комісії: 

Муренко Василь Андрійович                    
- заступник голови Дніпровської  районної                                                                           

в місті Києві державної адміністрації; 
Заступник голови комісії: 

 

Толочко Світлана Григорівна  

 

- 

 

начальник відділу торгівлі та споживчого 

ринку Дніпровської  районної                                                                           

в місті Києві державної адміністрації; 

Члени комісії: 

 

Назаренко Вікторія Василівна  

 

- 

 

начальник відділу побутового обслуговування 

Головного управління внутрішньої торгівлі та 

побутового обслуговування населення 

Київської міської державної адміністрації (за 

згодою); 

Матвієнко Алла Павлівна  - головний державний санітарний лікар 

Санітарно-епідеміологічної станції 

Дніпровського районну м. Києва (за згодою); 

Діхтяр Віктор Володимирович - начальник управління житлово-комунального 

господарства Дніпровської  районної                                                                           

в місті Києві державної адміністрації; 

Бейлик Вадим Борисович - в.о. начальника відділу контролю за 

благоустроєм  Дніпровської  районної                                                                           

в місті Києві державної адміністрації; 

Усатюк Марина Миколаївна  - головний спеціаліст відділу торгівлі та 

побутового обслуговування населення 

Дніпровської  районної                                                                           

в місті Києві державної адміністрації, 

секретар комісії. 

Анчук Любомир Романович  - член Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації.                                                    

 

     

                  Керівник апарату                                          А. Павленко  


