
Рішення № 15 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 5 від 17 червня 2014 року) 
 

 І. Про підсумки проведення весняного двомісячника з благоустрою, 

озеленення та поліпшення санітарного стану Дніпровського району 

м.Києва  
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державна адміністрації вирішила: 

 

1. Доповідь начальника відділу контролю за благоустроєм району 

Дніпровської райдержадміністрації Бейлика В.Б. “Про підсумки проведення 

весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану Дніпровського району м.Києва ” взяти до відома. 
 

2. Управлінню освіти Дніпровської райдержадміністрації, 

комунальному підприємству “Керуюча дирекція Дніпровського району 

м.Києва”, Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району м. Києва, комунальному підприємству “Шляхово 

експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів 

та споруд на них Дніпровського району м. Києва” усунути виявлені недоліки 

з питань благоустрою. 

 

Відповідальний: Горбунов Я.В. 
 

Виконавці: Іваніна Н.В., Гончарова Л.В.,  

Назаренко О.М., Дрижко О.О. 
 

Термін: 11.07.2014 року 
 

3. Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району м. Києва провести ревізію зелених зон на території 

Дніпровського району м. Києва та подати пропозиції до Комунального 

підприємства «Київзеленбуд» для прийняття рішення щодо їх закріплення за 

балансоутримувачами. 
 

Відповідальний: Горбунов Я.В. 
 

Виконавець: Назаренко О.М. 
 

Термін: 11.07.2014 року 
 

4. Комунальному підприємству “Шляхово експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Дніпровського району м. Києва” організувати роботу щодо приведення 

зливоприймальної системи на території району до належного технічного 

стану. 
 

Відповідальний: Горбунов Я.В. 
 

Виконавець: Дрижко О.О. 
 

Термін: 11.07.2014 року 
 

5. Комунальному підприємству “Керуюча дирекція Дніпровського 

району м.Києва” надати першому заступнику голови Дніпровської 

райдержадміністрації пропозиції щодо визначення місць для складування 



великогабаритних відходів та їх відповідного оформлення (встановлення 

табличок). 
 

Відповідальний: Горбунов Я.В. 
 

Виконавець: Гончарова Л.В. 
 

Термін: 11.07.2014 року 
 

6. Управлінню освіти Дніпровської райдержадміністрації в межах 

фінансування привести до належного технічного стану огорожі навколо 

навчальних закладів. 
 

Відповідальний: Короткіх Г.А. 
 

Виконавець: Іваніна Н.В. 
 

Термін: 31.08.2014 року 
 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови та заступника голови райдержадміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

 

Керівник апарату 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації       В. Сушінець 


