
Додаток до Рішення №2 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

 
Перелік питань, вирішення яких доцільно віднести до компетенції районних у місті Києві рад 

 
 

Галузь (напрямок) Перелік питань, вирішення яких доцільно віднести до компетенції районних  

у місті Києві рад 

Фінанси 

1. Затвердження бюджету району, внесення змін до бюджету, затвердження звітів про його виконання; 

2. Планування та ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення задоволення потреб населення у 

житлових, транспортних, торгових та комунально-побутових послугах, соціального захисту населення, розвитку охорони здоров’я, 

освіти, культури і спорту; 

3. Надання повноважень районним радам щодо регулювання земельних відносин надасть можливість контролю за цільовим 

використанням земельних ділянок, своєчасність та повноту сплати податків до бюджету та прийняття рішень про надання дозволів 

на встановлення МАФів суб’єктами господарської діяльності; 

4. Затвердження переліку платних послуг та встановлення їх вартості. 

Промисловість, 

підприємництво та 

регуляторна політика 

1. Здійснення в межах повноважень реалізації державної політики з питань промисловості, розвитку підприємництва; 

2. Участь у виконанні Комплексних міських цільових програм сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого 

ринку, реалізація районних програм по даних напрямках; 

3. Участь у здійсненні державної регуляторної політики на території відповідного району міста Києва в межах та у спосіб, що 

встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; 

4. Здійснення в межах повноважень заходів щодо розвитку транспорту і зв’язку на території району. 

Соціальний захист 

населення 

1. Затвердження програм надання соціальної допомоги малозахищеним верствам населення району, в тому числі через 

територіальний центр соціального обслуговування та контролю за їх виконанням. 

Містобудування, 

архітектура, 

землекористування та 

будівництво 

1. Погодження паспортів опорядження фасадів будівель та споруд на території Дніпровського району; 

2. Погодження схем встановлення (розміщення) рекламо носіїв на території Дніпровського району; 

3. Надання в оренду земельних ділянок під встановлення ТС (МАФ) площею до 20 кв. м. та тимчасових літніх майданчиків площею 

до 100 кв. м; 

4. Надання дозволів на проведення паспортизації об’єкта або на виконання його ремонту, або часткової реконструкції фасаду 

будинку, споруди, шляхом видачі відповідного розпорядження; 

5. Районні в місті Києві державні адміністрації не приймають участь у введені в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів 

(Необхідне внесення змін до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VІ, ЗУ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла» від 29.06.2010 

№2367- VІ, Постанова КМУ від 13.04.2011 №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів». 

Відновити повноваження районних в місті Києві державних адміністрацій, в частині введення в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів державними приймальними комісіями або передбачити обов’язкову участь районних в місті Києві 

державних адміністрацій у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів на території району. Для необхідності 

наявних дієвих важелів впливу на забудовників; безпечної експлуатації новозбудованих об’єктів житлово-комунального 

господарства, здійснення координації за об’єктами, що споруджуються на території району, зменшення кількості скарг, що 

надходять від мешканців району по об’єктах будівництва); 

6. Здійснення контролю щодо забезпечення комплексного розвитку території району. 



Облік і розподіл 

житлової площі 

1. Здійснення контролю за використанням і схоронністю житлового фонду; 

2. Здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, а також контроль за станом обліку на підприємствах, 

установах, організаціях; 

3. Прийняття рішень про надання жилих приміщень у будинках житлового фонду районної Ради, затвердження спільних рішень 

адміністрації і профспілкового комітету підприємств, установ, організацій про надання жилих приміщень у будинках відомчого 

житлового фонду; 

4. Прийняття рішень про включення жилих приміщень до числа службових; 

5. Видача ордерів на жилі приміщення; 

6. Ведення соціального квартирного обліку та надання громадянам житлової площі із житлового фонду соціального призначення. 

Молодіжна політика 
1. Вирішення питань позашкільної освіти, тобто дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 

2. Вирішення питань стосовно молодіжних програм, спортивних споруд загального користування, підтримки програм туризму та 

фізичної культури, дитячих та підліткових клубів за місцем проживання. 

Торгівля та 

споживчий ринок 

1. Контроль за діяльністю підприємств побутового та торговельного обслуговування, громадського харчування, встановлення 

режиму діяльності установ обслуговуючої сфери; 

2. Управління об’єктами побутового, торговельного обслуговування, що перебувають у комунальній власності відповідних 

територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг 

населенню; 

3. Організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі; 

4. Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського 

харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад. 

Оренда майна 

комунальної власності 

1. Майно, що перебуває у сфері управління районних в м. Києві державних адміністрацій передати до комунальної власності 

територіальної громади районів в м. Києві.  

2. Прийняття рішень про надання в оренду об’єктів чи майна комунальної власності, про продаж або придбання таких об’єктів в 

установленому законом порядку надасть змогу ефективно використовувати майно комунальної власності та збільшити 

надходження до місцевого бюджету. 

Охорона здоров’я 

1. Планування та ефективне використання бюджетних коштів спрямованих на забезпечення задоволення потреб мешканців району 

розвитку охорони здоров’я; 

2. Прийняття рішень по розробці та затвердженню районних програм щодо профілактики та запобіганню захворювання населення на 

туберкульоз, венеричні захворювання, ВІЛ/СНІД, онкологічні захворювання тощо; 

3. Утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій; 

4. Заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає; 

5. Прийняття пропозицій територіальних громад, рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються 

їх спільних інтересів, зокрема охорони здоров’я. 

Благоустрій та 

контроль за охороною 

природного 

середовища 

1. Вирішення питання щодо розміщення МАФ на території району; 

2. Видача дозвільних документів на проведення аварійних робіт, пов’язаних з порушенням благоустрою; 

3. Вирішення питання щодо розміщення та демонтажу металевих конструкцій гаражів на території району; 

4. Погодження контрольних карток  на тимчасове порушення благоустрою  та його відновлення в зв’язку з проведенням будівельних 

робіт на території Дніпровського району. 

 

 

Голова Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації                                                                                                                            А.М. Павленко 


