
 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 « 07»  жовтня 2011 р                                                                           № 424 
 

         

 

Про створення  комісії  з розгляду питань 

щодо  дотримання  правил  розміщення  

тимчасових споруд  на території Дніпровського 

району м. Києва 

 

 На виконання законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про столицю України – місто-герой Київ», 

Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської 

ради від 25.12.2008 р. №1051/1051,  враховуючи численні звернення мешканців 

Дніпровського району міста Києва щодо самовільно встановлених тимчасових 

споруд (далі - ТС),   з  метою виявлення та недопущення розміщення ТС без 

відповідної проектно-дозвільної документації: 

  1. Створити   комісію з розгляду  питань щодо  дотримання  правил  

розміщення тимчасових споруд  на території Дніпровського району   м. Києва 

(далі – комісія)  у складі, що додається.  
 

  2. Комісії  забезпечити:  

  - оформлення актів щодо розміщення ТС, встановлених  з порушенням 

чинного законодавства;  

        - підготовку відповідних матеріалів для подання до прокуратури 

Дніпровського району м. Києва, Головного державного інспектора з охорони  

навколишнього природного середовища м. Києва про самовільне зайняття 

земельних ділянок  та Головного управління контролю за благоустроєм              

м. Києва для розгляду на Президії тимчасової комісії з питань впорядкування 

ТС  в м. Києві. 
  

 

3. Термін дії розпорядження: до 31.12.2011 року. 
 

4. Забезпечити в установленому  порядку оприлюднення цього 

розпорядження на  офіційному сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 



 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.о. голови                                                                     С. Кравченко 

 

                                                                                            Додаток   

до розпорядження Дніпровської районної  

в місті Києві державної адміністрації  

від _________2011 р.     № ______ 

 

 

 

Комісія 

з розгляду питань щодо  дотримання  правил  розміщення  тимчасових споруд  

на території Дніпровського району м. Києва 

 

Кравченко С.О - перший заступник голови райдержадміністрації , 

голова комісії; 

Бейлик В.Б. - в.о. начальника відділу контролю за благоустроєм 

райдержадміністрації, секретар комісії. 

 

            Члени комісії:   

   

Кононенко Л.П.               - начальник відділу архітектури, містобудування та 

землекористування райдержадміністрації ;                                    

Толочко С.Г.                    - начальник відділу торгівлі та споживчого ринку 

райдержадміністрації; 

Каменєв О.Л. - начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації ; 

Кононенко Т.Я.                -  директор КП по УЖГ Дніпровського району; 

Гончарова Л.В. - директор ДП «Україна житло-сервіс»; 

Дрижко О.О. - головний інженер КП «Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню  автомобільних 

шляхів та споруд на них Дніпровського  району м. 

Києва» (за згодою); 

Сірош О.М.                      - директор КП по утриманню зелених насаджень    

Дніпровського району м. Києва (за згодою). 

 

   

Керівник апарату                А. Павленко            


