
 

Рішення № 6 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

(за матеріалами протоколу №3 від 15 березня 2016 року) 

 
 

1. Про підсумки роботи промислового комплексу Дніпровського 

району м.Києва за 2015 рік  

 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь начальника відділу з питань промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики райдержадміністрації Лобача Г.В., 

голови Ради директорів підприємств промислового комплексу, установ та 

організацій Дніпровського району міста Києва Курченка М.О. з питання: “Про 

підсумки роботи промислового комплексу Дніпровського району міста Києва за 

2015 рік” взяти до відома. 

 

2. Розпорядникам та одержувачам коштів бюджету міста Києва 

розширити співпрацю щодо закупівель необхідної продукції, робіт, послуг у 

виробників Дніпровського району міста Києва з урахуванням положень чинного 

законодавства. 

Інформацію надавати до відділу з питань промисловості, підприємництва 

та регуляторної політики за встановленою формою. 

Відповідальні: Сушінець В.В., Загородня А.В., 

Короткіх Г.А. 
 

Виконавці: Лобач Г.В. - моніторинг, Редчиц С.М., 

Іваніна Н.В., Шуригайло О.І., 

Карабаєв Д.Т., Лавров В.С., 

Косар Н.Р., Ільєнко В.П., Соя О.В., 

Рудковська Л.П., Дідренц В.В., 

Ковшун Є.М., Дрижко О.О. 
 

Термін:  щоквартально до 15 числа місяця, 

наступного за звітним періодом 
 

3. Організувати проведення семінару за участю уповноважених 

представників підприємств-виробників, одержувачів і розпорядників коштів 

міста Києва по Дніпровському району по практичному застосуванню «Системи 

електронних закупівель», запровадженої згідно з рішенням Київської міської 

ради від 23.07.2015 №764/1628, з урахуванням вимог Закону України «Про 

публічні закупівлі». 
 

Відповідальні: Загородня А.В., Короткіх Г.А. 
 

Виконавці: Лобач Г.В., Редчиц С.М. 
 



Термін:  ІІ квартал 2016 року 
 

4. Продовжити моніторинг ринку праці на промислових підприємствах 

Дніпровського району міста Києва з врахуванням надання допомоги у 

працевлаштуванні вимушено переміщеним особам із тимчасово окупованої 

території та зони проведення антитерористичної операції у східних областях 

України. 
 

Відповідальна: Загородня А.В. 
 

Виконавець: Лобач Г.В. 

Термін:  щоквартально 
 

5. Розміщати на субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації актуалізовану інформацію промислових підприємств 

району про наявність у них вільних приміщень виробничого, адміністративного 

призначення, які можливо передати в оренду суб’єктам підприємницької 

діяльності, зареєстрованим у місті Києві. 
 

Відповідальна: Загородня А.В. 
 

Виконавці: Лобач Г.В., Черевко Н.П. 
 

Термін:  протягом 2016 року 
 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника (заступника) голови райдержадміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 

 


