
 

 

РІШЕННЯ №15 

засідання Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної  

(за матеріалами протоколу № 7 від 18 липня  2017 року) 

 

ІІ. Про стан використання комунального майна територіальної громади 

міста Києва, віднесеного до сфери управління Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь начальника відділу оренди майна комунальної власності  

Юрчишеної Г.Б. з питання “Про стан використання комунального майна 

територіальної громади міста Києва, віднесеного до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації” взяти до відома. 
 

2. Балансоутримувачам комунального майна посилити претензійно-

позовну роботу щодо стягнення суми заборгованості по орендних платежах та 

довгостроковому припиненню орендних відносин із суб’єктами 

господарювання, термін заборгованості яких більше 3-х місяців, та забезпечити 

звільнення нежилих приміщень суб’єктами господарювання, які безпідставно 

займають комунальне нерухоме майно та відшкодування ними коштів за 

використання нежилих приміщень. 
 

Відповідальні: Перший заступник голови та заступник 

голови згідно з розподілом обов’язків 
 

Виконавці: Юрчишена Г.Б., Прогонюк С.Т., 

Пишненко Н.К., Іваніна Н.В.,  

Уфімцева С.В., Фоя К.О., Виборна Н.Є., 

Шуригайло О.І., Седченко І.В.  

Скрипка С.М., Коляда Е.В.,  

Квартальний О.А., Ністряну О.І., 

Поліванова Н.П., Шупік Л.В.,  

Ушкевич Б.А. 
 

Термін: до 01.10.2017 
 

3. Відповідно до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 28.01.2014 № 27 “Про запровадження комплексу програмного 

забезпечення щодо об’єднаної обробки інформації по об’єктах, що знаходяться 

у власності територіальної громади міста Києва – “Єдина інформаційна система» 

актуалізувати інформацію до комплексу програмного забезпечення “Єдина 

інформаційна система” Департаменту комунальної власності м. Києва. 
 

Відповідальні: Перший заступник голови та заступник 

голови згідно з розподілом обов’язків 
 



 

Виконавці: Юрчишена Г.Б., Прогонюк С.Т., 

Пишненко Н.К., Іваніна Н.В.,  

Уфімцева С.В., Фоя К.О., Виборна Н.Є., 

Шуригайло О.І., Седченко І.В.  

Скрипка С.М., Коляда Е.В.,  

Квартальний О.А., Ністряну О.І., 

Поліванова Н.П., Шупік Л.В.,  

Ушкевич Б.А. 
 

Термін: до 20.07.201 
 

4. З метою перевірки цільового використання приміщень, які надано в 

оренду на пільгових умовах (1 грн/рік) створити робочу групу за участю 

представників райдержадміністрації та балансоутримувачів комунального майна 

району. 

За результатами перевірки інформувати голову Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 
 

Відповідальні: Перший заступник голови та заступник 

голови згідно з розподілом обов’язків 
 

Виконавці: Юрчишена Г.Б., Прогонюк С.Т., 

Пишненко Н.К., Іваніна Н.В.,  

Уфімцева С.В., Фоя К.О., Виборна Н.Є., 

Шуригайло О.І., Седченко І.В.  

Скрипка С.М., Коляда Е.В.,  

Квартальний О.А., Ністряну О.І., 

Поліванова Н.П., Шупік Л.В.,  

Ушкевич Б.А. 
 

Термін: до 08.08.2017 

до 22.08.2017 

до 05.09.2017 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації відповідно 

до функціонального розподілу обов’язків. 

 

 

 


