
Рішення № 35 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 12 від 17 грудня 2014 року) 
 

І. Про роботу відділу (центру) надання адміністративних послуг. 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державна адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь начальника відділу (Центру) надання адміністративних послуг 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Довбаха В. І. «Про 

роботу відділу (Центру) надання адміністративних послуг» взяти до відома. 

Визнати роботу начальника відділу (Центру) надання адміністративних 

послуг Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Довбаха В. І. 

задовільною. 

2. Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації: 

2.1. Забезпечити супровід процедури погодження проекту розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) «Про здійснення реконструкції приміщення на Харківському 

шосе, 18 під Центр надання адміністративних послуг Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації» у Київській міській державній адміністрації. 
 

Відповідальний: Сушінець В. В. 

Виконавець: Довбах В. І. 

Термін:  до прийняття розпорядження 

виконавчим органом КМР 

(КМДА) 

2.2. Опрацювати питання про включення до проекту Програми 

економічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік як об’єкта 

реконструкції приміщення за адресою: вул. Харківське шосе, 18. 
 

Відповідальна: Короткіх Г. А. 

Виконавець: Редчиц С. М. 

Термін:  протягом місяця після 

прийняття розпорядження 

виконавчим органом КМР 

(КМДА) 
 

3. З метою забезпечення належної організації та прозорості процесу надання 

адміністративних послуг звернутись до Головного управління Державної 

міграційної служби України у місті Києві щодо: 

вжиття заходів, спрямованих на недопущення Дніпровським районним 

відділом Головного управління Державної міграційної служби України у місті 

Києві порушення термінів опрацювання документів, пов’язаних з наданням 

зазначеним відділом адміністративних послуг; 

підключення Дніпровського районного відділу Головного управління 

Державної міграційної служби України у місті Києві до інформаційної системи 

«Єдиний портал адміністративних послуг у місті Києві». 
 

Відповідальний: Сушінець В.В. 

Виконавець: Довбах В.І. 



Термін: до 23.12.2014 
 

4. У зв’язку з розширенням переліку адміністративних послуг, які 

надаються відділом (Центром) надання адміністративних послуг, ужити заходів 

щодо заповнення вакансій та поліпшення матеріально-технічного забезпечення 

робочих місць працівників відділу. 
 

Відповідальний: Сушінець В. В. 

Виконавці: Яременко Л. О., 

Жаборовський В. Л., Довбах В. І. 

Термін:  І квартал 2015 року 
 

5. Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт та прибирання 

службових приміщень відділу (Центру) надання адміністративних послуг 

(вул. Бажова, 11/8). 

Відповідальний: Сушінець В. В. 

Виконавці: Жаборовський В. Л., Осінська Л. В., 

Довбах В. І. 

Термін: протягом 2015 року 
 

6. Опрацювати питання підключення робочих місць працівників відділу 

(Центру) надання адміністративних послуг до високошвидкісної мережі Інтернет 

(швидкість – 100 Мб/с). 

Відповідальний: Сушінець В. В. 

Виконавці: Шевченко С. В., Осінська Л. В., 

Довбах В. І. 

Термін: І квартал 2015 року 
 

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 


