
 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

29 вересня 2011р                                                                           № 411 

 

Про  склад комісії  Дніпровської  

районної в місті Києві державної  

адміністрації з питань проведення  

безоплатного капітального ремонту  

власних житлових будинків і квартир  

осіб, що мають право на таку пільгу 

 

Відповідно пункту 10 статті 13, пунктів 1,3 статті 23 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 20 

травня 2009 №565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного 

капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право 

на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і 

квартир осіб, які мають на це право» та у зв’язку з кадровими змінами в апараті 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації: 

1. Затвердити склад комісії Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації з питань проведення безоплатного капітального ремонту будинків    

і квартир осіб, що мають право на таку пільгу згідно додатку. 

2. Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 13.07.2011 №297 «Про затвердження складу комісії  

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з питань    

проведення безплатного капітального ремонту власних житлових будинків і 

квартир осіб, що мають право на таку пільгу» визнати таким, що втратило 

чинність. 

3. Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному Веб-

сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Дейнегу О. П. 

 



Голова                                                                                          О.Шевчук 



Додаток 

до розпорядження голови 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

від 20 вересня 2011 р. № 411 

 

 

Склад 

комісії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

з питань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових 

будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу 

 

 

Кравченко Сергій Олексійович  перший заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації, співголова комісії 

   

Меркешкіна Руслана Ярославівна  начальник відділу програм капітального 

розвитку Головного управління праці та 

соціального захисту населення 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації), співголова комісії 

   

Дейнега Ольга Петрівна  заступник голови Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації, 

заступник голови комісії 

   

Гуцол Олександр Євгенович  начальник Управління праці та 

соціального захисту населення 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, заступник 

голови комісії 

   

Грищенко Наталія Василівна  завідувач сектору Управління житлово-

комунального господарства Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації, секретар комісії 

   

Члени комісії:   

   

Кононенко Тамара Яківна  директор КП по УЖГ Дніпровського 

району міста Києва (за згодою) 

   

Мазовер Михайло Абрамович  голова комітету інвалідів війни та 

збройних сил у Дніпровському районі 

міста Києва (за згодою) 



   

Тимошенко Валерій Михайлович  виконроб ТОВ «Ремлюкс-2» (за згодою) 

 

 

 

 

Керівник апарату                А. Павленко       

 


