
           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 
 

04 липня 2011 р.         № 287 
 

Про створення тимчасової робочої  
групи  по перевірці правил  

додержання  тиші на території району 
 

 На виконання законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 
благоустрій населених пунктів», «Про столицю України – місто-герой Київ», 
Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської 

ради від 25.12.2008 р. №1051/1051 та враховуючи численні звернення 
мешканців Дніпровського району міста Києва щодо порушення тиші  в житловій 

зоні та громадських місцях: 
 

1. З  метою виявлення місць, де рівень шуму перевищує допустимий, та 
вжиття вичерпних заходів  по  припиненню   порушень  створити  тимчасову 

робочу групу у складі: 
 

 Представника Дніпровського  РУ ГУ МВС України в м. Києві                  
(за згодою) - керівник групи. 

 Представника санітарно-епідеміологічної станції Дніпровського району 

міста Києва (за згодою). 

 Спеціаліста відділу контролю за благоустроєм Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації.  

 Спеціаліста відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації. 

 Представника органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 

«Русанівка» (за згодою). 

 Представника Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації (за згодою). 
 

  2. Відділу контролю за благоустроєм подати на затвердження персональний 
склад робочої групи за пропозиціями керівників, зазначених в п. 1 цього 



розпорядження структурних підрозділів Дніпровської районної  в місті Києві 
державної адміністрації та установ і організацій.  

 
 

3. Дата, час, місце контролю рівня шумів визначається керівником робочої 
групи. 

 

4. Керівнику робочої групи  доповідати першому заступнику голови 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Кравченку С.О. про 

підсумки роботи після кожного виїзду та вжиті заходи по припиненню 
порушень. 

 
5. Працівникам робочої групи за проведену роботу у нічний час та вихідні 

дні надавати час відпочинку згідно з чинним законодавством. 
 

6. Термін дії розпорядження: до 31.12.2011 року. 
 

7. Забезпечити в установленому  порядку оприлюднення цього 
розпорядження на  офіційному сайті Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації. 

 
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
 

 
В.о. голови                                                                           С. Кравченко 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


