
 

Рішення № 16 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 6 від 16 червня 2015 року) 
 

І. Про підсумки проведення весняного двомісячника з благоустрою, 

озеленення та поліпшення санітарного стану Дніпровського району м. Києва  
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державна адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь в. о. начальника відділу з питань благоустрою та контролю 

за охороною природного середовища Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Побочного О.М. з питання: “Про підсумки проведення 

весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного 

стану Дніпровського району м. Києва” взяти до відома. 
 

2. Управлінню освіти, управлінню охорони здоров’я, відділу з питань 

благоустрою та контролю за охороною природного середовища Дніпровської 

районної в м. Києві державної адміністрації, КП “Керуюча компаніяз 

обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва”, КП “Керуюча 

дирекція Дніпровського району м. Києва”, Комунальному підприємству по 

утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва та КП “Шляхово-

експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 

споруд на них Дніпровського району м. Києва”) вживати заходи щодо утримання 

балансових територій в належному санітарно-технічному стані. 

Відповідальні: Щербак І.М., Загородня А.В. 
 

Виконавці: Дзюба Ю.А., Новік С.М., 

Дрижко О.О., Ковшун Є.М., 

Карабаєв Д.Т., Іваніна Н.В., 

Побочний О.М. 
 

Термін:  постійно 
 

3. Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району м. Києва, КП “Керуюча компаніяз обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва”, КП “Керуюча дирекція 

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

здоров’я Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації забезпечити 

своєчасне косіння трави та полив зелених насаджень у Дніпровському районі м. 

Києва. 
 

Відповідальні: Щербак І.М., Загородня А.В. 
 

Виконавці: Дзюба Ю.А., Новік С.М., 

Ковшун Є.М., Карабаєв Д.Т., 

Іваніна Н.В. 
 

Термін:  травень – вересень 2015 року 
 

4. Управлінню освіти Дніпровської районної в м. Києві державної 

адміністрації вжити відповідних заходів щодо приведення до належного 

технічного стану огорожі навколо навчальних закладів Дніпровського району 

м. Києва. 

Відповідальний: Загородня А.В. 
 



Виконавець: Іваніна Н.В. 
 

Термін:  21.08.2015 
 

5. Відділу з питань благоустрою та контролю за охороною природного 

середовища Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації забезпечити 

постійний контроль за належним санітарно-технічним станом балансових і 

небалансових територій та не допускати виникнення стихійних сміттєзвалищ на 

території Дніпровського району м. Києва. 
 

Відповідальний: Щербак І.М. 
 

Виконавець: Побочний О.М. 
 

Термін:  постійно 
 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови та заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 
 


