
Рішення № 1 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 1 від 22 січня 2019 року) 
 

 1. Про виконання заходів міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в місті Києві “Безпечна столиця” у 2018 

році 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1) Доповіді начальників Дніпровського управління поліції ГУ 

Національної поліції у м. Києві О. Кузьміна та відділу взаємодії з 

правоохоронними органами та з питань запобігання і виявлення корупції 

райдержадміністрації В. Мірошниченка з питання: “Про виконання заходів 

міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності 

в місті Києві “Безпечна столиця” у 2018 році ” взяти до відома. 
 

2) Проводити роботу, в межах наданих повноважень, щодо 

виконання заходів міської цільової комплексної програми профілактики та 

протидії злочинності в місті Києві „ Безпечна столиця ” на 2019-2021 роки. 
 

Виконавці: відділ взаємодії з правоохоронними органами та з 

питань запобігання і виявлення корупції, управління 

освіти, управління праці та соціального захисту 

населення, відділ у справах молоді та спорту, служба у 

справах дітей та сім’ї, Дніпровський районний в місті 

Києві Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді, відділ культури, управління житлово- 

комунального господарства, КП “Керуюча компанія із 

обслуговування житлового фонду Дніпровського 

району”, КП по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району міста Києва ( за згодою), КП 

“ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів 

та споруд на них Дніпровського району м.Києва” ( за 

згодою), відділ з питань  промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики, відділ 

охорони здоров’я, відділ з питань надзвичайних 

ситуацій, відділ з питань  інформаційної політики, 

відділ  оренди майна комунальної власності, відділ 

торгівлі та споживчого ринку, відділ обліку і розподілу 

житлової площі, відділ з питань благоустрою та 

контролю за охороною природного середовища, 

Правоохоронні органи ( за згодою ), Дніпровський 

районний відділ ГУ Державної міграційної служби у 

м.Києві (за згодою), Київське міське громадське 

формуванням з охорони громадського порядку і 

державного кордону “Муніципальна варта” 

 
 

Термін:  протягом 2019 року 
 



3) Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 


