
 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
01.08.2013 р.  № 415 

 
Про внесення змін у додаток 2 до 

розпорядження Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 15.03.2011 р. 

№ 121 «Про деякі питання діяльності 

комунальних підприємств, організацій та 

установ, майно яких передано до сфери 

управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації та утворення 

балансової комісії Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації» 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 19.02.2003 № 237 

«Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва», від 10.12.2010 № 1112 

«Про питання організації управління районами в місті Києві», у зв’язку із кадровими 

змінами та з метою підвищення контролю за ефективністю діяльності підприємств, 

організацій та установ, майно яких віднесено до сфери управління Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації: 

 

1. Внести зміни у додаток 2 до розпорядження Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 15.03.2011 р. № 121 «Про деякі питання діяльності 

комунальних підприємств, організацій та установ, майно яких передано до сфери 

управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та 

утворення балансової комісії Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації», виклавши його в редакції, що додається. 

 

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 залишаю за собою. 

 

 

Голова                                                                                                           С.Кравченко 



Додаток  

до розпорядження голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

від «01» серпня 2013 р. № 415 
 

 

СКЛАД БАЛАНСОВОЇ КОМІСІЇ 

по розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств, 

майно яких віднесено до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 

 

Голова комісії:  

КРАВЧЕНКО 

Сергій Олексійович 

- голова Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації; 

Заступник голови 

комісії: 

 

ДЕЙНЕГА  

Ольга Петрівна 

- перший заступник голови Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації; 

Секретар комісії:  

ГОЛУБ 

Ігор Дмитрович 

 

- заступник начальника відділу з питань майна 

комунальної власності Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

 

Члени комісії:  

КОРОТКІХ 

Ганна Анатоліївна 

- заступник голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації; 

ПАВЛЕНКО  

Анатолій Микитович 

- заступник голови Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації; 

ЛАВРОВ 

В’ячеслав Сергійович 

- начальник фінансового управління Дніпровської 
районної в місті Києві  державної адміністрації; 

ПАНАСЮК 

Тетяна Анатоліївна 

 

- начальник відділу з питань майна комунальної 

власності Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації;  

РАТУШНИЙ 

Анатолій Васильович 

- начальник юридичного відділу Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 



РЕДЧИЦ 

Сергій Миколайович 

- начальник відділу економіки Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації; 

ВАЩЕНКО 

Віта Володимирівна 

 

- заступник начальника фінансового управління 
Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації; 

МУСІЄНКО 

Олена Ігорівна 

- начальник відділу фінансів виробничої сфери та 
контролю за станом розрахунків за теплоенергію 
фінансового управління Дніпровської районної в 
місті Києві  державної адміністрації; 

 

 

В.о.керівника апарату                                                                                      В.Муренко 


