
 

 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 29. 11. 2013   р.                                                                                        №  700 

 

 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

Дніпровської районної у м. Києві  

державної адміністрації 

від 01 лютого 2010 року № 38 

 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.08 

№ 1473-р „Про підготовку та проведення у 2009 - 2014 роках технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)”, 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 30.01.13 № 104 „Про внесення змін до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 30.12.09 № 1485, а також з метою активізації 

проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту: 

 

1. Внести зміни до складу районної інвентаризаційної комісії з проведення 

технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого 

розпорядженням Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації від 

01.02.2010 №38 «Про проведення у 2009-2010 роках технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) Дніпровського району 

м. Києва» зі змінами, що додаються. 

2. В подальшому внесення змін до персонального складу районної 

інвентаризаційної комісії з проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту покласти на голову районної інвентаризаційної комісії. 

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному Веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Дейнегу О.П.. 

 

 

Голова          С.Кравченко 
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Додаток 

до розпорядженням голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

від 29.11.2013  № 700 

 

 

 

 

 

Зміни до складу  

районної інвентаризаційної комісії з проведення технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту. 

 

 

 

Дейнега О.П. - голова комісії - перший заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

Каменєв О.Л. - заступник голови комісії - начальник управління з 

питань надзвичайних ситуацій Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 

 

Члени комісії: 

 

 

Косар Н.Р.  - начальник управління житлово-комунального 

господарства Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 
 

Лисов В.В. - головний спеціаліст управління з питань надзвичайних  

ситуацій Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 

Корнійчук В.Л. - начальник штабу ЦЗ - помічник директора 

Комунального підприємства по утриманню житлового 

господарства Дніпровського району м. Києва (за згодою). 

 

Лисенко О.М. - головний фахівець відділу реагування на надзвичайні 

ситуації Дніпровського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві 

(за згодою). 
 

Білашенко Є.А. - провідний інспектор відділу організації запобігання 

надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту 

Дніпровського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві (за 

згодою). 

 

 

 

 

Керівник апарату         А.Руденко 


