
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 28 лютого 2012 р.                                                                                                  № 65 

 

Про доповнення до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  від 16.02.2012 

року № 60 «Про створення тимчасової  

робочої групи по розгляду питань з  

координації розміщення тимчасових 

споруд  у Дніпровському районі  міста 

Києва на 2012 рік»   

 

 

Керуючись законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

столицю України – місто-герой Київ», «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій 

населених пунктів»,  рішенням  Київської міської ради від 26.01.2012 №2/7339 

«Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових 

спорудах» та з метою вирішення питань здійснення підприємницької діяльності в 

тимчасових спорудах на території Дніпровського району м. Києва у період 2012 

року: 

             1. Внести доповнення до складу тимчасової робочої групи по  розгляду 

питань з  координації розміщення тимчасових споруд   у Дніпровському 

районі  міста Києва на 2012 рік, 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 покласти на першого 

заступника голови Кравченко С.О.  

 

 

 

  Голова                             О. Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 
                



                   Додаток 

до розпорядження голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

                  28 лютого 2012 р.  № 65 

 

Склад  тимчасової  робочої групи по   

 розгляду питань з  координації розміщення тимчасових споруд  

 у Дніпровському районі  міста Києва на 2012 рік 
 

 

Голова робочої групи 

       

     Кравченко С.В.                                   перший заступник голови райдержадміністрації                              
 

Заступник голови робочої групи: 
 

Муренко В.А.                                     заступник голови райдержадміністрації 
 

Члени робочої групи: 

 

Павленко А.М.                                   керівник апарату райдержадміністрації; 
 

Толочко С.Г. начальник відділу торгівлі та споживчого ринку 

                                                             райдержадміністрації; 

 

Кононенко Л.П.                                 начальник відділу будівництва, архітектури 

                                                            та землекористування райдержадміністрації; 

 

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

                                                             райдержадміністрації;  

 

Чорний В.О.                                       заступник начальника юридичного відділу             

                                                             райдержадміністрації;   

 

Сірош О.М.                                        директор Комунального підприємства по утриманню   

                                                             зелених насаджень райдержадміністрації; 

                                                               

Клименко Г.М.                                   заступник начальника управління, начальник                             

                                                             громадської безпеки Дніпровського РУ ГУ 

                                                             МВС України в м. Києві (за згодою); 

 

     Шамрай П.К. голова комісії з питань розвитку малого 

 та  середнього бізнесу, торгівлі та побуту  

                                                          Громадської ради при райдержадміністрації 

                                                          (за згодою); 

 

     Мальчевський М.І. член комісії з питань розвитку малого та  

 середнього бізнесу, торгівлі та побуту 

                                                           Громадської ради при райдержадміністрації 

                                                           (за згодою); 



 

 

 

      Котіна Л.В. член  комісії з питань розвитку малого та  

 середнього бізнесу, торгівлі та побуту 

                                                           Громадської ради при райдержадміністрації 

                                                           (за згодою); 

 

     Алісименко С.О.                                заступник голови ГО «Деснянська слобода»  

                                                     (за згодою); 

 

Горбунов Я.В.                                     представник  ГО «Громадянський корпус» в   

                                                              Дніпровському районі (за згодою); 

 

 

Щербашов О.А.                                   представник ГО «Асоціація власників малого бізнесу   

                                                              та малих архітектурних форм» (за згодою); 

 

Кузнєцов А.Є.                                     член правління ГО «Асоціація власників малого   

                                                        бізнесу та малих архітектурних форм» (за згодою); 

  

 

 
 

 

Керівник апарату                  А. Павленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


