
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
12.02.2013 р.          №62 

 

 

Про внесення змін до розпорядженьголови 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

від 11.02.2011№66та 

від 04.05.2011 № 218 

 

Керуючись законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

доступ до публічної інформації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.11.2011 №1330 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 4 січня 2002 р. №3», розпорядження голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 27.04.2011 №212 «Про 

затвердження Концепції створення й впровадження нової версії офіційного Веб-

сайту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації на 2011-2015 

роки»: 

 

1. Внести зміни в додатку до розпорядження голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 04.05.2011 №218 «Про Редакційну раду 

офіційного Веб-сайту Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації», виклавши його в редакції згідно з додатком до цього 

розпорядження. 

2. Урозпорядженні голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 11.02.2011 №66 «Про порядок функціонування офіційного Веб-

сайту www.dnipr.gov.uaДніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації та інформаційного наповнення Веб-сторінки на офіційному Веб-

порталіwww.kmv.gov.uaКиївської міської влади в мережі Інтернет»слова «Веб - 

портал www.kmv.gov.ua Київської міської влади» замінити на слова «Офіційний 

інтернет-порталhttp://kievcity.gov.ua Київської міської державної адміністрації». 

3. Внести зміни до Положення про порядок функціонування офіційного Веб-

сайту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в мережі 

Інтернет (далі-Положення), затвердженого розпорядженням голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2011 №66 

«Про порядок функціонування офіційного Веб-сайту 

www.dnipr.gov.uaДніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та 

інформаційного наповнення Веб-сторінки на офіційному Веб-

порталіwww.kmv.gov.ua Київської міської влади в мережі Інтернет»: 

1) додаток 2 Положення викласти в редакції згідно додатку 2 цього 

http://www.dnipr.gov.ua/
http://www.kmv.gov.ua/
http://www.kmv.gov.ua/
http://www.dnipr.gov.ua/
http://www.kmv.gov.ua/


розпорядження; 

2) пункт 5 Положення викласти в наступній редакції: 

«Не допускається розміщення на офіційному Веб-сайті інформації, 

розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством України,а 

також реклами, у тому числі політичної реклами (за винятком соціальної).»; 

3) абзац 2 пункту 6 Положення викласти в наступній редакції: 

«-оприлюднення інформації та її оновлення на офіційному Веб-сайті 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в мережі Інтернет 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» та цього Положення.»; 

4) пункт 14 Положення доповнити абзацом такого змісту: 

« - іншу інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації».»; 

5) пункт 20 Положення доповнити абзацом такого змісту: 

«При наданні інформації та супровідної картки до неї для 

оприлюднення на офіційному Веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації у вигляді електронного документу (наявний цифровий 

підпис) необхідність в інформації та супровідній картці в паперовому вигляді 

необов’язкова.». 

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному Веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Павленка А.М. 

 

Голова         О.Шевчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження голови 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

від 12.02.2013  № 62 
 

 

СКЛАД 

Редакційної ради офіційного Веб-сайту Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

 

№з/п ПІБ Займана посада 

1 Павленко Анатолій 

Микитович 

Керівник апарату Дніпровської районної в 

місті Києві державної  адміністрації, голова 

Редакційної ради 

2 Руденко Анатолій 

Петрович 

Заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної  адміністрації, 

заступник голови Редакційної ради 

3 Октисюк Анатолій 

Михайлович 

 

Головний спеціаліст організаційного 

відділу Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, секретар 

Редакційної ради 

4 Безугла Ганна  

Юріївна 

Головний спеціаліст відділу з питань 

кадрової роботи та державної служби 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

5 Василяка Олена 

Миколаївна 

Майор міліції Дніпровського РУ ГУМВС 

України в  місті Києві 

6 Володіна Галина 

Миколаївна 

Начальник архівного відділу Дніпровської 

районної в місті Києві державної  

адміністрації 

7 ГриджукМихайлоЮрійович Заступник начальника 

Управлінняохорониздоров’я Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

8 Загородня Алла 

Вікторівна 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

9 Захарченко Оксана 

Олександрівна 

Начальник організаційного відділу 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

10 Книш Володимир 

В’ячеславович 

Головний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

11 Ковальчук Ірина Леонідівна Головний спеціаліст відділу планування та 

підготовки з питань цивільної оборони та 

надзвичайних ситуацій Дніпровської 



районної в місті Києві державної  

адміністрації  

12 Колієнко Олена 

Святославівна 

Головний спеціаліст відділу контролю 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної  адміністрації 

 

13 Кравчук Андрій Антонович Заступник начальника відділу будівництва, 

архітектури та землекористування 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

14 Крижанівський Віталій 

Миколайович 

Головний спеціаліст відділу інформаційних 

технологій Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

15 Кулик Вікторія 

Дмитрівна 

Провідний спеціаліст Дніпровського 

управління юстиції м. Києва (за згодою) 

16 Марек Оксана Вікторівна Завідувач сектору з питань охорони праці 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної  адміністрації 

17 Мельник Григорій 

Миколайович 

Головний спеціаліст сектору по взаємодії з 

правоохоронними органами Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

18 Несін Людмила Іванівна Головний спеціаліст Дніпровського 

районного центру зайнятості Київського 

міського центру зайнятості м. Києва (за 

згодою) 

19 Овчарук Тарас Васильович Заступник начальника відділу роботи із 

зверненнями громадян Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

20 Огір Анна 

Віталіївна 

Головний спеціаліст сектору екології 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

21 Онищенко Андрій 

Вікторович 

Начальник відділу державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

 

22 Пиндюра Інна  

Петрівна 

Завідувач сектором з питань туризму та 

охорони культурної спадщини Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

23 Позняк Юлія  

Сергіївна 

Фахівець з моніторингу комунального 

підприємства по утриманню зелених 

насаджень Дніпровського району м. Києва 

(за згодою) 

24 ПольовийОлександр 

Григорович 

Методист з питань комп’ютеризації та 

інформаційних технологій районного 

науково - методичного центру Управління 



освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної  адміністрації 

25 Редчиц Сергій 

Миколайович 

Начальник відділу економіки Дніпровської 

районної в місті Києві державної  

адміністрації 

26 Сивань Ольга  

Сергіївна 

Начальник виробничо-технічного відділу 

комунального підприємства “Керуюча 

дирекція Дніпровського району м. Києва” 

27 Ткачова Людмила 

Василівна 

Головний спеціаліст відділу призначення та 

перерахунку пенсії управління Пенсійного 

фонду України у Дніпровському районі м. 

Києва (за згодою) 

 

28 Усатюк Марина 

Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу торгівлі та 

споживчого ринку Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

 

29 Холодний Микола  

Анатолійович 

Заступник начальника виробничо-

технічного відділу комунального 

підприємства шляхово-експлуатаційного 

управління по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них 

Дніпровського району м. Києва (за згодою) 

30 Шаманська Тетяна 

Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу організації 

діловодства Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

31 Шевченко Світлана 

Василівна 

Начальник відділу інформаційних 

технологій Дніпровської районної в місті 

Києві державної  адміністрації,  

32 Шевченко Яна  

Віталіївна 

Головний спеціаліст відділу соціальної 

роботи Дніпровського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітейта молоді 

33 Шевченко Ірина 

Миколаївна 

Державний адміністратор відділу з питань 

регуляторної політики, підприємництва та 

видачі документів дозвільного характеру 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

  

 

 

Керівник апарату         А. Павленко 

 

  



Додаток 2 

до розпорядження голови 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

від 12.02.2013  № 62 

 

Структура інформаційних матеріалів (перелік інформаційних розділів та 

підрозділів) офіційного Веб-сайту Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації та перелік відповідальних за його інформаційне 

наповнення 

 
Назва розділу 

 Веб-сайту 
Назва підрозділу  

Веб-сайту 
Відповідальний за інформаційне 

наповнення Веб-сайту 

«Райдержадміністрація» Правові засади діяльності Юридичний відділ, організаційний 

відділ 
----//---- Керівництво Відділ з питань кадрової роботи та 

державної служби 
 Голова Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 
----//---- 

 Заступники голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

----//---- 

 Розподіл функціональних 

обов’язків 
----//---- 

----//---- Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 
Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

----//---- Колегія Організаційний відділ 

 Положення ----//---- 

 Склад ----//---- 

 Плани засідань ----//---- 

 Матеріали засідання колегії ----//---- 

 Комісії та дорадчі органи ----//---- 

 Плани роботи ----//---- 

 Тижневий план ----//---- 

 Квартальний план ----//---- 

 Річний план ----//---- 

 Звіти про роботу ----//---- 

«Наш район» Символіка району Відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 
----//---- Мапа району Відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 
----//---- Історична довідка про район Відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 
----//---- Видатні особи району Організаційний відділ, структурні 

підрозділи райдержадміністрації та 

громадські організації 

 Природні ресурси та екологія 

району 
Сектор екології 

 Підприємства району Відділ економіки 

 Підприємства промислового 

комплексу Дніпровського району 

міста Києва 

Відділ економіки 

 Культура та туризм Управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

 Централізована бібліотечна система ----//---- 

 Заклади культури ----//---- 



Назва розділу 
 Веб-сайту 

Назва підрозділу  
Веб-сайту 

Відповідальний за інформаційне 

наповнення Веб-сайту 

 Заклади відпочинку ----//---- 

 Музеї району ----//---- 

 Готелі ----//---- 

 Пам'ятники району ----//---- 

 Соціальні установи Управління праці та соціального 

захисту населення 

 Заклади охорони здоров’я Управління охорони здоров’я 

 Комунальні медичні некомерційні 

підприємства Дніпровського 

району м. Києва 

----//---- 

 Лікарні  

 Шкіряно-венерологічний диспансер 

№1 
 

 Санітарно-епідеміологічна станція  

 Аптеки  

 Київська бальнеологічна лікарня  

 Заклади спорту Відділ у справах сім’ї, молоді та 

спорту 

 Житлово-комунальне 

господарство району 
Управління житлово-комунального 

господарства 

 Громадські організації Відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

 Районні організації політичних 

партій 
----//---- 

 Релігійні організації ----//---- 

«Новини» Новини ----//---- 

 Статті та інтерв’ю ----//---- 

 Публікації в ЗМІ ----//---- 

 Реагування на критику в ЗМІ ----//---- 

«Звернення громадян» Правові засади Юридичний відділ, відділ роботи із 

зверненнями громадян 

 Графіки прийому ----//---- 

 Інтернет-приймальня ----//---- 

 Відповіді на запитання, з якими 

часто звертаються 
----//---- 

 Зворотній зв'язок ----//---- 

 Підсумки роботи із зверненнями 

громадян 
----//---- 

«Офіційні документи» Офіційні документи ----//---- 

 Розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

----//---- 

 Накази самостійних структурних 

підрозділів райдержадміністрації 
Самостійні структурні підрозділи 

райдержадміністрації, відділ 

організації діловодства 

 Проекти для обговорення Відділ організації діловодства, 

структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

 Коментарі Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

 Архів рішень Дніпровської 

районної у м. Києві ради 
Відділ організації діловодства 

«Громадська рада» Правові засади діяльності Юридичний відділ, відділ з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю 

 Персональний склад Громадської 

ради 
----//---- 

 Керівний склад ----//---- 

 Голова ----//---- 

 Заступник голови Громадської ради ----//---- 

 Постійні комісії ----//---- 



Назва розділу 
 Веб-сайту 

Назва підрозділу  
Веб-сайту 

Відповідальний за інформаційне 

наповнення Веб-сайту 

 Рішення Громадської ради ----//---- 

«Довідник» Адміністративні органи та 

установи району 
Організаційний відділ 

 Житлово-комунальне 

господарство району 
Управління житлово-комунального 

господарства, організаційний відділ  

 Промислові підприємства району Відділ економіки, організаційний 

відділ 

 Фінансові установи Фінансове управління, 

організаційний відділ 

 Транспортні організації Відділ економіки, організаційний 

відділ 

 Підприємства зв’язку ----//---- 

 Наукові та проектно-

конструкторські організації 
----//---- 

 Підприємства ресторанного 

господарства 
Відділ торгівлі та споживчого 

ринку, організаційний відділ 

 Торгові центри та підприємства 

непродовольчої торгівлі 
----//---- 

 Підприємства роздрібної 

(продовольчої) торгівлі 
----//---- 

 Об’єднання громадян Відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю, організаційний 

відділ 

 Громадські організації ----//---- 

 Районні організації політичних 

партій 
----//---- 

 Благодійні організації та фонди ----//---- 

 Фізкульторно-спортивні заклади Управління освіти, відділ у справах 

сім’ї, молоді та спорту, 

організаційний відділ 

 Заклади освіти Управління освіти, організаційний 

відділ 

 Вищі та професійно-технічні 

навчальні заклади 
----//---- 

 Середні загальноосвітні школи ----//---- 

 Спеціалізовані школи ----//---- 

 Гімназії ----//---- 

 Ліцеї та коледжі ----//---- 

 Школи-інтернати ----//---- 

 Школи-дитячі садки ----//---- 

 Позашкільні навчальні заклади ----//---- 

 Загальноосвітні навчальні заклади 

інших форм власності 
----//---- 

 Естетичні підліткові клуби за 

місцем проживання 
----//---- 

 Дошкільні навчальні заклади ----//---- 

 Заклади культури Управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини, 

організаційний відділ 

 Кінотеатри ----//---- 

 Театри ----//---- 

 Школи естетичного виховання ----//---- 

 Централізована бібліотечна система ----//---- 

 Готелі ----//---- 

 Парки ----//---- 

 Центр культури та мистецтв 

Дніпровського району м.Києва 
----//---- 

 Медичні заклади Управління охорони здоров’я, 

організаційний відділ 

 Комунальні медичні некомерційні 

підприємства Дніпровського 
 



Назва розділу 
 Веб-сайту 

Назва підрозділу  
Веб-сайту 

Відповідальний за інформаційне 

наповнення Веб-сайту 
району м. Києва 

 Лікарні  

 Шкіряно-венерологічний диспансер 

№1 
 

 Санітарно-епідеміологічна станція ----//---- 

 Аптеки ----//---- 

 Київська бальнеологічна лікарня ----//---- 

 «Повідомлення» Структурні 

підрозділирайдержадміністрації 

 Повідомлення структурних 

підрозділів райдержадміністрації 
----//---- 

 «Оголошення» Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

 «Фото» Відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю, структурні 

підрозділи райдержадміністрації 

 «Відео» Відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю, структурні 

підрозділи райдержадміністрації 
Банери:   

1 категорія (праве бічне 

розташування): 

Прийміть дитину в родину Служба у справах дітей 

 Доступ до публічної інформації Відділ організації діловодства 

 Управління праці та соціального 

захисту 
Управління праці та соціального 

захисту 

 Управління освіти Дніпровського 

району м.Києва 
Управління освіти Дніпровського 

району м.Києва 

 Центр надання адміністративних 

послуг 
Відділ з питань регуляторної 

політики, підприємництва та видачі 

документів дозвільного характеру 

 Реєстраційний офіс Відділ з питань регуляторної 

політики, підприємництва та видачі 

документів дозвільного характеру, 

відділ державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців 

 Закупівля за державні кошти Секретар комітету з конкурсних 

торгів, самостійні структурні 

підрозділи райдержадміністрації 

 Запобігання проявам корупції Сектор взаємодії з 

правоохоронними органами 
2 категорія (ліве бічне 

розташування ) 
Соціальні ініціативи Президента 

України В.Ф. Януковича 
Фінансове управління, відділ 

економіки 

 Соціально-економічний розвиток 

Дніпровського району м.Києва  
----//---- 

3 категорія (бігуча стрічка) Територіальні ЦОВВ:  

 Прокуратура Дніпровського району 

м. Києва 
Прокуратура Дніпровського району 

м. Києва, відділ з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю, організаційний 

відділ 

 Державна податкова інспекція у 

Дніпровському районі м. Києва 
Державна податкова інспекція у 

Дніпровському районі м. Києва, 

відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю, організаційний 

відділ 

 Дніпровське районне управління 

Головного управління МВС 

України в місті Києві 

Дніпровське районне управління 

Головного управління МВС 

України в місті Києві, відділ з 

питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю, 

організаційний відділ 



Назва розділу 
 Веб-сайту 

Назва підрозділу  
Веб-сайту 

Відповідальний за інформаційне 

наповнення Веб-сайту 

 Дніпровське районне управління 

юстиції в м. Києві 
Дніпровське районне управління 

юстиції в м. Києві, відділ з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю, організаційний 

відділ 

 Управління Пенсійного фонду 

України у Дніпровському районі м. 

Києва 

Управління Пенсійного фонду 

України у Дніпровському районі м. 

Києва, відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю, організаційний 

відділ 

 Відділ статистики у Дніпровському 

районі м. Києва 
Відділ статистики у Дніпровському 

районі м. Києва, організаційний 

відділ 

 Дніпровський районний військовий 

комісаріат м. Києва 
Дніпровський районний військовий 

комісаріат м. Києва, відділ з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю, організаційний 

відділ 

 Дніпровський районний центр 

зайнятості Київського міського 

центру зайнятості м. Києва 

Дніпровський районний центр 

зайнятості Київського міського 

центру зайнятості м. Києва, відділ з 

питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю, 

організаційний відділ 

 Дніпровський районний суд м. 

Києва 
Дніпровський районний суд м. 

Києва, відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю, організаційний 

відділ 

 Управління Державної 

Казначейської служби України у 

Дніпровському районі міста Києва 

Управління Державної 

Казначейської служби України у 

Дніпровському районі міста Києва, 

відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю, організаційний 

відділ 

 Фонд соціального страхування від 

нещасних випадків Дніпровського 

району м. Києва 

Фонд соціального страхування від 

нещасних випадків Дніпровського 

району м. Києва, відділ з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю, організаційний 

відділ 
Модуль «Опитування» 

(розташований на всіх сторінках, 

крім головної) 

 Відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю, організаційний 

відділ 
Корисні посилання Офіційне інтернет-представництво 

Президента України 
 

 Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України 
 

 Урядовий портал (Єдиний веб-

портал органів виконавчої влади 

України) 

 

 Офіційний веб-портал Київської 

міської влади 
 

 Офiцiйний веб-сайт Державної 

служби зайнятостi 
 

 Офiцiйний веб-сайт 

Антимонопольного комiтету 

України 

 

 Офiцiйний сайт Рахункової палати 

України 
 

 Інтерактивна інформаційно-

аналітична система “Громадянське 

суспільство і влада” 

 



Назва розділу 
 Веб-сайту 

Назва підрозділу  
Веб-сайту 

Відповідальний за інформаційне 

наповнення Веб-сайту 
 Відкритий Уряд  

 Офіційний портал Управління 

головдержслужби в місті Києві 
 

 Державна податкова адміністрація 

в м.Києві 
 

 Антикорупційний портал  

 
 

 

 

Керівник апарату         А.Павленко 

 


