
 
ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

13.11. 2013     .     № 647 

 

Про внесення змін до складу комісії з питань 

упорядкування обліку юридичних осіб, що за 

даними ЄДРПОУ належать до сфери управління 

органів державної влади, які цього не 

підтверджують, і які розташовані на території 

Дніпровського району міста Києва 

 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 15 липня 2011 року №1219 «Про 

створення Міської комісії з питання упорядкування обліку юридичних осіб, що за 

даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які 

розташовані у місті Києві» (із внесенням змін і доповнень), у зв’язку з кадровими 

змінами: 

 

1. Унести зміни до складу комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб, 

що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які 

цього не підтверджують, і які розташовані на території Дніпровського району міста 

Києва, виклавши додаток до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 18 лютого 2011 року №73 «Про створення комісії з питань 

упорядкування обліку юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери 

управління органів державної влади, які цього не підтверджують, і які розташовані на 

території Дніпровського району міста Києва» в новій редакції, що додається. 

 

2. Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Короткіх Г.А. 

 

 

Голова                                                                                        С. Кравченко 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження  

Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

від 18.02.2011 №73 

(в редакції розпорядження  

Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

від 13.11.2013 № 647 

 

СКЛАД 

комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ 

належать до сфери управління органів державної влади, які цього не підтверджують, і 

які розташовані на території Дніпровського району міста Києва 

 

КОРОТКІХ 

Ганна Анатоліївна 

-заступник голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, голова комісії 

 

ГОЛУБ 

Ігор Дмитрович 

 

-заступник начальника відділу з питань майна комунальної 

власності Дніпровської районної в міста Києві державної 

адміністрації, секретар комісії  

 

АРМЯНИШИНА 

Любов Олексіївна 

 

-начальник відділу видатків та обслуговування розпорядників 

коштів та інших клієнтів управління Державної казначейської 

служби України у Дніпровському районі м. Києва (за згодою) 

 

БОГДАН 

Олена Дмитрівна 

-заступник начальника управління Пенсійного фонду України у 

Дніпровському районі м. Києва (за згодою) 

 

ВАСИЛЬЄВА 

Маргарита 

Геннадіївна 

 

-начальник відділу статистики у Дніпровському районі м. Києва 

(за згодою) 

КАРПЕНКО 

Євген Сергійович 

 

-начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної 

служби Головного управління юстиції у м. Києві (за згодою) 

 

КЛЕПКА 

Наталія Іванівна 

 

 

-заступник начальника управління –начальник відділу  

реєстрації та обліку платників управління ІТ та обліку платників 

Державної податкової інспекції у Дніпровському районі м. Києва 

(за згодою) 

 

ЛОБАЧ 

Григорій 

Володимирович 

-начальник відділу з питань промисловості, підприємництва та 

регуляторної політики Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

ПАНАСЮК 

Тетяна Анатоліївна 

-начальник відділу з питань майна комунальної власності 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

В.о. керівника апарату                                                                          В.Муренко 


