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Рішення №23 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

(за матеріалами протоколу №7 від 29 липня 2014 року) 
 

 

IІ. Про забезпечення організаційно-технічних заходів, пов’язаних із 

впровадженням тарифів у житлово-комунальній сфері і спрямованих на 

посилення соціального захисту малозахищених верств населення. 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповіді начальника управління житлово-комунального 

господарства Дніпровської районної в місті Києві державної адміністарції  Косар 

Н.Р. та управління праці та соціального захисту населення Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністарції Гуцола О.Є. щодо забезпечення 

організаційно-технічних заходів, пов’язаних із впровадженням тарифів у 

житлово-комунальній сфері і спрямованих на посилення соціального захисту 

малозахищених верств населення взяти до відома. 
 

2. Комунальному підприємству “Керуюча дирекція Дніпровського 

району м.Києва” та його структурним підрозділам (житловим ремонтно-

експлуатаційни організаціям) проводити роз’яснювальну роботу серед населення 

району у зв’язку з впровадженням підвищення тарифів на житлово-комунальні 

послуги та умов надання компенсацій, а також щодо економного споживання 

цих послуг (енергоносіїв). 
 

Відповідальні: Горбунов Я.В., Короткіх Г.А. 
 

Виконавці: Косар Н.Р., Новік С.М., Гуцол О.Є. 
 

Термін 

виконання:  

 

2014 рік 

 
 

3. З метою вчасного надання довідок з місця проживання про склад 

родини та прописки для оформлення компенсації у разі необхідності, 

комунальному підприємству “Керуюча дирекція Дніпровського району м.Києва” 

та його структурним підрозділам (житловим ремонтно-експлуатаційни 

організаціям) подовжити години прийому мешканців. 
 

Відповідальний: Горбунов Я.В. 
 

Виконавець: Новік С.М. 

Термін 

виконання:  

 

01 жовтня 2014 року 

 
 

4. Управлінню житлово-комунального господарства, Комунальному 

підприємству “Керуюча дирекція Дніпровського району м.Києва” забезпечити 

свочасну подачу теплоносія до житлових будинків району.  
 

Відповідальний: Горбунов Я.В. 
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Виконавці: Косар Н.Р.,Новік С.М. 

Термін 

виконання:  

 

07 листопада 2014 року 
 

5. Управлінню житлово-комунального господарства, Управлінню 

охорони здоровя Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, 

Комунальному підприємству “Керуюча дирекція Дніпровського району м.Києва” 

забезпечити першочергове підключення теплопостачання до будинків, в яких 

розташовані  амбулаторії сімейної медицини.  
 

Відповідальні: Горбунов Я.В.,Короткіх Г.А. 
 

Виконавці: Косар Н.Р., Карабаєв Д.Т.,Новік С.М. 

Термін 

виконання:  

 

07 листопада 2014 року 
 

6. Розглянути можливість виділення  додаткових коштів Управлінню 

праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації для забезпечення якісного виконання управлінням 

покладених на нього повноважень. 

Відповідальний: Короткіх Г.А. 
 

Виконавець: Лавров В.С. 
 

Термін 

виконання:  

 

до 31 серпня 2014 року 

 
 

 7. 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. 
 

 
 

 


