
 

Рішення № 15 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

(за матеріалами протоколу №6 від 21 червня 2016 року) 

 

І. Про підсумки проведення  весняного двомісячника з благоустрою, 

озеленення та поліпшення санітарного стану Дніпровського району 

м. Києва у 2016 році 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь  начальника відділу з питань благоустрою та контролю за 

охороною природного середовища райдержадміністрації Побочного О.М. “Про 

підсумки проведення  весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та 

поліпшення санітарного стану Дніпровського району м. Києва у 2016 році” 

взяти до відома. 
 

2. КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району                   

м. Києва, КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва”, КП “Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського 

району м. Києва”, управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної              

в місті Києві державної адміністрації, управління культури Дніпровської 

районні  в місті Києві державної адміністрації забезпечити належний 

благоустрій балансових територій. 
 

Відповідальні: Перший заступник голови, заступник 

голови райдержадміністрації згідно з 

розподілом обов’язків 
 

Виконавці: Ковшун Є.М., Прогонюк С.Т., 

Дрижко О. О., Іваніна Н. В.,  

Карабаєв Д. Т., Шуригайло О. І. 
 

Термін:  постійно 
 

3. Відділу з питань благоустрою та контролю за охороною природного 

середовища Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації: 
 

3.1 забезпечити належний контроль за благоустроєм території 

Дніпровського району відповідно до Правил благоустрою м. Києва. 
 

3.2 забезпечити контроль за КП “Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва”, КП по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району м. Києва, КП “Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Дніпровського району м. Києва” в частині дотримання Правил благоустрою 

м.Києва. 

 

Відповідальний: Перший заступник голови 

райдержадміністрації згідно з 

розподілом обов’язків 
 

Виконавець: Побочний О.М. 
 



Термін:  постійно 
 

4. КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району 

м.Києва, КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва”, управлінню освіти, управлінню охорони 

здоров’я, управління культури, туризму та культурної спадщини Дніпровської 

районної  в місті Києві державної адміністрації проводити періодично косіння 

газонів, при досягненні трав’яним покровом висоти 15 см, залишаючи висоту 

покрову 5-8 см.  
 

Відповідальні: Перший заступник голови, заступник 

голови райдержадміністрації згідно з 

розподілом обов’язків 
 

Виконавці: Ковшун Є.М., Прогонюк С.Т., 

Іваніна Н. В., Карабаєв Д. Т., 

Шуригайло О. І. 
 

Термін:  постійно(у продовж весняно - 

осіннього періоду) 
 

5. КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва”, КП по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району  м. Києва:  

5.1 забезпечити належне утримання та ремонт дитячих і спортивних 

майданчиків. 
 

5.2. забезпечити обрізку, кронування та видалення сухостійних, аварійних 

дерев на балансових територіях. 
 

Відповідальний: Перший заступник голови 

райдержадміністрації згідно з 

розподілом обов’язків 
 

Виконавці: Прогонюк С.Т., Ковшун Є.М. 
 

Термін:  постійно 
 

6. КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. 

Києва провести ревізію зелених зон на території Дніпровського району та 

подати пропозиції до КП “Київзеленбуд” для прийняття рішення щодо їх 

закріплення за балансоутримувачами. 
 

Відповідальний: Перший заступник голови 

райдержадміністрації згідно з 

розподілом обов’язків 
 

Виконавець: Ковшун Є.М. 
 

Термін:  постійно 
 

 

 

 

7. КП “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 

Дніпровського району м. Києва до належного технічного стану. 
 



Відповідальний: Перший заступник голови 

райдержадміністрації згідно з 

розподілом обов’язків 
 

Виконавець: Дрижко О. О. 
 

Термін:  Постійно 

 
 

8. Оперативній групі, створеній відповідно до п. 1 розпорядження 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 

25.02.2016 №95 “Про створення оперативної групи для контролю за 

дотриманням Правил благоустрою м. Києва”, забезпечити роботу щодо 

недопущення несанкціонованої або стихійної торгівлі на території 

Дніпровського району міста Києва. 
 

Відповідальні: Перший заступник голови, заступник 

голови райдержадміністрації згідно з 

розподілом обов’язків 
 

Виконавці: Побочний О.М., Сергійчук С.А., 

Мельник Г.М. 
 

Термін:  постійно 
 

9. Вжити заходів щодо приведення до належного санітарно-

технічного стану (покос трави) прилеглої території ПАТ АК “Київводоканал” 

за адресою: вул. Визволителів. 
 
 

Відповідальний: Перший заступник голови 

райдержадміністрації згідно з 

розподілом обов’язків 
 

Виконавець: Побочний О.М. 
  

Термін:  29.06.2016 
 

10. У зв’язку з необхідністю обслуговування та утримання території 

Дніпровського району м. Києва в належному санітарному стані підготувати 

лист-клопотання на ім’я Київського міського голови щодо збільшення штатної 

чисельності працівників Комунального підприємства по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району м.Києва. 
 
 

Відповідальний: Перший заступник голови 

райдержадміністрації згідно з 

розподілом обов’язків 
 

Виконавці: Косар Н.Р., Ковшун Є.М. 
 

Термін:  29.06.2016 

 
 

11. Рекомендувати Громадській раді при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації організовувати роботу щодо залучення 

представників громадських об’єднань до виконання робіт з благоустрою та 

санітарної очистки території Дніпровського району м. Києва. 
 

 

Відповідальний: Заступник голови 

райдержадміністрації згідно з 



розподілом обов’язків 
 

Виконавець: Черевко Н.П., Павленко А.М. (за 

згодою) 
 

Термін:  постійно 

 
 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови та заступника голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 
 
 


