
Рішення № 10 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

(за матеріалами протоколу №4 від 19 квітня 2016 року) 
 

І. Про підсумки проведення опалювального сезону 2015-2016 років у 

Дніпровському районі міста Києва 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповіді начальника управління житлово-комунального 

господарства та будівництва Косар Н. Р., начальника управління освіти 

Іваніни Н. В., начальника управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Шуригайло О. І., начальника управління охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Карабаєва Д. Т. 

щодо підсумків проведення опалювального сезону 2015-2016 років у 

Дніпровському районі міста Києва взяти до відома.  
 

2. Визнати роботу по забезпеченню сталого проходження 

опалювального сезону задовільною. 
 

3. На основі аналізу проходження опалювального сезону 2015-2016 р.р. 

розробити заходи щодо підготовки житлового фонду та об’єктів соціальної 

сфери до нового опалювального сезону 2016-2017 років. 
 

Відповідальні: Перший заступник голови, заступник 

голови райдержадміністрації 

Виконавці: Косар Н. Р., Дідренц В. В., 

Ковшун Є.М., Дрижко О. О., 

Іваніна Н. В., Шуригайло О. І., 

Карабаєв Д. Т. 

Термін:  01.06.2016 р. 
 

4. Провести аналіз скарг від мешканців Дніпровського району міста 

Києва на незадовільне теплопостачання та розробити необхідні заходи для 

недопущення їх повторення. 
 

Відповідальні: Перший заступник голови, заступник 

голови райдержадміністрації 

Виконавці: Косар Н. Р., Дідренц В. В., 

Ковшун Є.М., Дрижко О. О., 

Іваніна Н. В., Шуригайло О. І., 

Карабаєв Д. Т. 

Термін:  01.07.2016 р. 
 

5. Комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва» розробити графік проведення 

експертної оцінки зовнішніх інженерних мереж, споруд та обладнання, які 

приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва та 

передаються у володіння і користування ПАТ «Київенерго» та ТОВ «ЄВРО-



РЕКОНСТРУКЦІЯ» відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 11.02.2016 № 72. 
 

Відповідальні: Перший заступник голови, начальник 

управління житлово-комунального 

господарства та будівництва 

райдержадміністрації 

Виконавець: Дідренц В. В. 
 

Термін:  05.05.2016 р. 
 

6. Комунальному підприємству по утриманню житлового господарства 

Дніпровського району м. Києва забезпечити відшкодування Комунальному 

підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва» коштів на проведення експертної оцінки ЦТП 

за адресою: вул. Празька, 30. 
 

Відповідальні: Перший заступник голови, начальник 

управління житлово-комунального 

господарства та будівництва 

райдержадміністрації 

Виконавці: Ядаменко О. В., Дідренц В. В. 
 

Термін:  01.06.2016 р. 
 

 

7. Управлінню освіти райдержадміністрації забезпечити повірку 

лічильників обліку теплової енергії в закладах освіти Дніпровського району м. 

Києва.  
 

Відповідальна: Заступник голови 

райдержадміністрації 

Виконавець: Іваніна Н.В. 
 

Термін:  10.09.2016 р. 
 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови, заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 


