
 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
05.08.2013 р.  № 429 

 

Про внесення змін у додаток до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 30.05.2012 р. № 236 «Про 

організаційно-правові заходи з припинення 

комунального підприємства «Фінансово - 

розрахунковий центр «Дніпровський» 

Дніпровської районної у місті Києві ради»  

 

Відповідно до Господарського кодексу України, рішення Київської міської 

ради від 01.12.2011 № 758/6994 «Про деякі питання діяльності комунальних 

підприємств та установ, що належать до комунальної власності територіальної 

громади м. Києва та передані до сфери управління Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації», враховуючи листи від 25.03.2013 № 01-07/27 

комісії з припинення шляхом ліквідації комунального підприємства «Фінансово - 

розрахунковий центр «Дніпровський» Дніпровської районної у місті Києві ради, 

від 01.07.2013 № 46-964 комунального підприємства «Керуюча дирекція 

Дніпровського району м. Києва» та у зв’язку із кадровими змінами: 

 

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

Києві державної адміністрації від 30.05.2012 р. № 236 «Про організаційно-правові 

заходи з припинення комунального підприємства «Фінансово - розрахунковий 

центр «Дніпровський» Дніпровської районної у місті Києві ради», 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 «05» серпня 2013 р. № 429 
 

СКЛАД 

комісії з припинення шляхом ліквідації 

комунального підприємства «Фінансово-розрахунковий центр «Дніпровський» 

Дніпровської районної у місті Києві ради 
 

САМОЙЛЕНКО 

Олексій Сергійович 
- начальник інженерно-технічної інспекції комунального 

підприємства «Керуюча дирекція Дніпровського 

району м. Києва», голова комісії; 

ТУРАНСЬКА 

Світлана Семенівна 
- директор комунального підприємства 

«Фінансово-розрахунковий центр «Дніпровський» 

Дніпровської районної у місті Києві ради, заступник 

голови комісії; 
КАРПИЧ 

Надія Василівна 

- заступник головного бухгалтера комунального 

підприємства «Керуюча дирекція Дніпровського 

району м. Києва»; 

ЩЕРІНСЬКА  

Наталія Володимирівна 

- провідний економіст відділу взаєморозрахунків з 

орендарями комунального підприємства «Керуюча 

дирекція Дніпровського району м. Києва»; 

ОЛЕКСІЄНКО 

Ірина Юріївна 

- провідний юрисконсульт комунального підприємства 

«Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва»; 
 

ГОЛУБ 

Ігор Дмитрович 

 

- заступник начальника відділу з питань майна 

комунальної власності Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

ЯКОВЛЕВА 

Кіра Олександрівна 
- головний спеціаліст відділу з питань майна 

комунальної власності Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації; 

КУРИШКО 

Людмила Анатоліївна 
- начальник відділу нежитлового фонду комунального 

підприємства по утриманню житлового господарства 

Дніпровського району м. Києва; 

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; 

ДРАГУН 

Олена Олександрівна 

- бухгалтер І категорії центральної бухгалтерії 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

 

 

Керівник апарату                                                                                            А.Руденко 


