
 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
10.10.2013 р. № 576 

 

Про внесення змін у додаток до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 19.12.2011 № 531  

 

 Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись рішенням 

Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250 «Про затвердження Положення 

про оренду майна територіальної громади міста Києва», розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної 

адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління 

районами в місті Києві (зі змінами та доповненнями), у зв’язку із кадровими 

змінами та з метою підвищення контролю за ефективністю діяльності 

підприємств, організацій та установ, майно яких віднесено до сфери управляння 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та враховуючи лист 

Департаменту комунальної власності м. Києва від 25.09.2013 № 062/7/9-9348: 

 

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

Києві державної адміністрації від 19.12.2011 № 531 «Про створення Конкурсної 

комісії на право оренди майна комунальної власності територіальної громади міста 

Києва, переданого до сфери управління 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 Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації  

від 10.10.2013 № 576 

 

Склад  

Конкурсної комісії на право оренди майна комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, переданого 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:   

КОРОТКІХ 

Ганна Анатоліївна 

– 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:   

БАГРІЙ  

Валентина Михайлівна  

– заступник начальника управління 

приватизації, корпоративних прав, 

формування і розподілу комунальної 

власності Департаменту комунальної 

власності м. Києва; 

   

ГУМЕНЮК  

Ольга Павлівна  

– заступник начальника Управління охорони 

здоров’я Дніпровської районної районної в 

місті  Києві державної адміністрації; 

   

ГРЕК 

Тетяна Георгіївна  

– голова комісії з питань житлово-

комунального господарства, будівництва 

та архітектури Громадської ради 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

   

ДАВИДЕНКО 

Олексій Володимирович 

– депутат Київради, секретар постійної 

комісії Київради з гуманітарної політики 

(за згодою); 

   

ДЕЙНЕГА 

Ольга Петрівна 

– перший заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації; 



КОСАР  

Надія Романівна 

– начальник Управління житлово-

комунального господарства Дніпровської 

районної районної в місті  Києві державної 

адміністрації; 

   

ІВАНІНА 

Наталія Василівна  

– в. о. начальника  Управління освіти 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

   

НАУМКО 

Віктор Миколайович 

– Депутат Київради, голова постійної комісії 

Київради з питань сім`ї, молоді та спорту 

(за згодою); 

   

ПАВЛЕНКО 

Анатолій Микитович 

– заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

   

ПАНАСЮК 

Тетяна Анатоліївна 

– начальник відділу з питань майна 

комунальної власності Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

   

ТЕСЛЕНКО 

Павло Петрович 

– депутат Київради, член постійної комісії 

Київради з питань власності (за згодою); 

   

ЧОРНИЙ 

Володимир Олексійович 

– заступник начальника юридичного відділу 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації;  

 

 

Керівник апарату                                                                               А. Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


