
 

Рішення № 3 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

(за матеріалами протоколу №2 від 23 лютого 2016 року) 

 
 

 І. Про підсумки економічного і соціального розвитку Дніпровського 

району міста Києва за 2015 рік 

 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь начальника відділу економіки Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації Редчиця С.М. щодо підсумків економічного і 

соціального розвитку Дніпровського району міста Києва за 2015 рік взяти до 

відома. 

2. Управлінням, іншим структурним підрозділам та комунальним 

підприємствам, що знаходяться в сфері управління Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації забезпечити, в межах своєї компетенції, 

виконання основних завдань та заходів передбачених Програмою економічного  

і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 22.12.2015 № 60/60 (далі Програма) 

 

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

Виконавці: керівники управлінь, інших 

структурних підрозділів та 

комунальних підприємств, що 

знаходяться в сфері управління 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 

Термін:  протягом 2016 року 
 

3. Забезпечити 100% рівень освоєння коштів, передбачених Програмою 

на здійснення робіт з капітальних вкладень та капітальних ремонтів, та 

оперативно надавати до відділу економіки пропозиції по певних об’єктах 

Програми щодо коригування обсягів фінансування, в разі неможливості до кінця 

поточного року повного освоєння запланованих коштів або внесенні змін до 

проектно-кошторисної документації. 
 

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

Виконавці: Редчиц С.М. – узаг., Косар Н.Р., 

Дідренц В.В., Шуригайло О.І., 

Карабаєв Д.Т., Іваніна Н.В., 

Бовсуновський О.М., Поліщук О.В., 

Соя О.В.  

Термін:  протягом 2016 року 
 



4. Продовжити застосування «Системи електронних закупівель» під час 

закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Положення про впровадження та 

експлуатацію в місті Києві пілотного проекту «Системи електронних 

закупівель», затвердженого рішенням Київської міської ради від 23 липня 

2015 року № 764/1628 з урахуванням вимог Закону України «Про публічні 

закупівлі». 

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

Виконавці: Редчиц С.М. – моніторинг, керівники 

структурних підрозділів, підприємств, 

установ, організацій, які є 

розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів бюджету м. Києва 

Дніпровського району 
 

Термін:  протягом 2016 року 
 

5. Продовжити роботу з інформаційного наповнення розділу 

«Соціально-економічний розвиток Дніпровського району міста Києва» на 

субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, 

шляхом розміщення щоквартальних та річних звітів про виконання Програми, 

інформації про використання бюджетних коштів та іншої актуальної інформації. 

 

Виконавці: Редчиц С.М., Лавров В.С. 
 

Термін:  протягом 2016 року 
 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника (заступника) голови райдержадміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 

 

 


