
 

Рішення №27 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

(за матеріалами протоколу №10 від 30 вересня 2015 року) 
 

ІІІ.  Про стан роботи щодо розрахунків за житлово-комунальні 

послуги населенням та іншими споживачами Дніпровського району 

м.Києва  
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповіді  начальника управління житлово-комунального господарства 

та будівництва  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Косар Н.Р., директора комунального підприємства “Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва” Дзюби 

Ю.А., начальників житлових експлуатаційних дільниць (ЖЕД) з питання: “Про 

стан розрахунків за житлово-комунальні послуги населенням та іншими 

споживачами Дніпровського району м. Києва” взяти до відома.  
 

2. Посилити претензійну роботу щодо примусового стягнення з 

мешканців та інших споживачів заборгованості за житлово-комунальні 

послуги, про що інформувати щотижнево управління житлово-комунального 

господарства та будівництва  Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації (п’ятниця, 16-00). 

Відповідальні: Щербак І.М., Косар Н.Р. 
 

Виконавці: Ядаменко О.В., Дзюба Ю.А. 
 

Термін: Постійно 
 

3. Активізувати роз’яснювальну роботу серед населення та інших 

споживачів району щодо своєчасної оплати за спожиті житлово-комунальні 

послуги  та інформувати мешканців будинку про розмір заборгованості за 

спожиті житлово-комунальні послуги по кожному будинку, під’їзді, квартирі 

окремо ( шляхом розміщення оголошень). 

Відповідальні: Щербак І.М., Косар Н.Р. 
 

Виконавці: Дзюба Ю.А., керівники 

житлових експлуатаційних 

дільниць 
 

Термін: постійно 

4.  Вжити заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної 

плати за червень-липень 2015 року працівникам підприємств. 
 

Відповідальні: Щербак І.М., Косар Н.Р. 
 

Виконавці: Дзюба Ю.А., Ядаменко О.В., 

Кіпаренко О.М. 
 

Термін: 07.10.2015 
 



5. Забезпечити контроль за виконанням графіку погашення 

заборгованості із виплати заборгованості із заробітної плати до повного 

погашення заборгованості. 

Відповідальні: Щербак І.М., Косар Н.Р. 
 

Виконавець: Кіпаренко О.М. 
 

Термін: 07.10.2015 
 

6.  Забезпечити щоденне надання інформації до управління житлово-

комунального господарства та будівництва  Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації про рух коштів на банківських рахунках. 
 

Відповідальні: Щербак І.М., Косар Н.Р. 
 

Виконавці: Дзюба Ю.А., Ядаменко О.В.,  

Кіпаренко О.М. 
 

Термін: Постійно 
 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови райдержадміністрації Щербака І. М.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


