
 

Рішення № 7 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

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

 

ІІ. Про актуальні питання щодо забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення Дніпровського району м. Києва 

 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь заступник начальника відділу адміністративних послуг 

Деснянського міжрайонного управління Головного управління 

Держсанепідслужби м.Києва Цимбалюк Н.І. “Про актуальні питання щодо 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 

Дніпровського району м. Києва” взяти до відома. 

 

2. Управлінню освіти Дніпровської районної вмісті Києві державної 

адміністрації, при наявності фінансування: 

2.1 Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади Дніпровського 

району м. Києва резервними джерелами гарячого водопостачання. 

2.2 Забезпечити функціонування в інтернатних закладах Дніпровського 

району м. Києва питних фонтанчиків та своєчасну заміну фільтрів. 

2.3 Облаштувати тіньовими навісами групові майданчики в дошкільних 

навчальних закладах Дніпровського району м. Києва. 

2.4 Провести доукомплектування санітарно-технічного обладнання 

туалетних кімнат. 

2.5 Забезпечити достатній рівень освітленості робочих місць учнів 

шляхом своєчасної заміни ламп та освітлювального обладнання. 

2.6 Вирішити питання щодо забезпечення відповідного температурного 

режиму у окремих приміщеннях спеціалізованої школи №137. 

2.7 Вирішити питання щодо відновлення будівництва середньої 

загальноосвітньої школи №42. 
 

Відповідальний: заступник голови 

райдержадміністрації згідно з 

розподілом обов’язків 
 

Виконавець: Іваніна Н.В. 
 

Термін:  01.09.2016 
 

3. Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва 

спільно з комунальним підприємством “Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва” та відділом з питань 

надзвичайних ситуацій райдержадміністрації підготувати листи до відповідних 

структур Київської міської державної адміністрації  щодо вирішення питання 



належного санітарно-технічного стану локальної мережі водопостачання селища 

Рибне. 

Відповідальний: перший заступник голови 

райдержадміністрації згідно з 

розподілом обов’язків 
 

Виконавці: Косар Н.Р., Дідренц В.В., 

Герасимов Є.В.  
 

Термін:  18.03.2016 
 

4. З метою проведення лабораторних та інструментальних досліджень і 

випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 

Деснянському міжрайонному управлінню ГУ Держсанепідслужби м. Києва 

вжити дієвих заходів щодо збереження у Дніпровському районі м. Києва 

відокремленого підрозділу Деснянського міжрайонного відділу (філія) 

лабораторних досліджень. 
 

Відповідальний: заступник голови 

райдержадміністрації згідно з 

розподілом обов’язків 
 

Виконавці: Перепелиця С.В. 
 

Термін:  01.04.2016 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови та заступника голови райдержадміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 


