
Рішення №21 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

(за матеріалами протоколу №6 від 15 липня 2014 року) 
 

ІІІ. Різне. 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

вирішила:  
 

1.Організаційному відділу та адміністративно-господарському відділу 

Дніпровської районної державної адміністрації здійснити організаційно-

технічне та матеріальне забезпечення підготовки та проведення 

позачергового засідання Колегії Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 29 липня 2014 року з затвердженим порядком 

денним: 
 

 І. Проведення аналізу ефективності системи управління житлово-

комунальним господарством. 
 

Доповідач: 

 

Новік Сергій Миколайович – директор комунального 

підприємства “Керуюча дирекція  Дніпровського району 

м.Києва”. 

 

 ІІ. Про забезпечення організаційно-технічних заходів, пов’язаних із 

впровадженням нових тарифів у житлово-комунальній сфері і 

спрямованих на посилення соціального захисту малозахищених верств 

населення. 
 

Доповідач:              Косар Надія Романівна  - начальник управління 

житлово-комунального господарства Дніпровської 

райдержадміністрації ; 
 

Співдоповідач: Гуцол Олександр Євгенович –начальник управління 

праці та соціального захисту населення Дніпровської 

райдержадміністрації . 
 

 IІІ. Про стан благоустрою зелених зон на території Дніпровського 

району м.Києва. 
 

Доповідач:              Назаренко Микола Олексійович – директор 

Комунального підприємства по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району м.Києва; 
 

Співдоповідачі: Косар Надія Романівна  - начальник управління 

житлово-комунального господарства Дніпровської 

райдержадміністрації; 
 

 Бейлик Вадим Борисович –начальник відділу  

контролю за благоустроєм Дніпровської 



райдержадміністрації. 
 

Відповідальний: Сушінець В.В.  

Виконавці: Захарченко О.О.,  

Левченко О.І. 
 

Термін виконання: 29 липня 2014 року 
 

 2.Комунальному підприємству “Керуюча дирекція Дніпровського 

району міста Києва”, Управлінню житлово-комунального господарства, 

Управлінню праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації, Комунальному підприємству по  

утриманню зелених насаджень Дніпровського району м.Києва, відділу 

контролю за благоустроєм Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації підготувати та надати необхідні матеріали на розгляд Колегії до 

організаційного відділу Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

Відповідальний: Горбунов Я.В.  

Виконавці: Новік С.М., Косар Н.Р.,  

Гуцол О.Є., Назаренко М.О., Бейлик В.Б.  
 

Термін виконання: 23 липня 2014 року 
 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови та керівника апарату Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

            

Керівник апарату 

Дніпровської районної в місті Києві  

державної адміністрації                                                               В.Сушінець       


