
 

Рішення № 30 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

(за матеріалами протоколу №11 від 22 листопада 2016 року) 
 

ІІІ. Про підведення підсумків з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану Дніпровського району м. Києва за результатами проведення 

проекту “Чисте місто”. 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповіді начальника відділу з питань благоустрою та контролю за 

охороною природного середовища райдержадміністрації Побочного О.М., 

керівників комунальних підприємств “Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м.Києва” Прогонюка С.Т. та 

“Шляхово- експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва” 

Вергуна М.М., Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району м. Києва Чайки М.В. щодо підведення підсумків з 

благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Дніпровського 

району м. Києва за результатами проведення проекту “Чисте місто” взяти до 

відома. 
 

2. Комунальну підприємству по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району м. Києва, комунальну підприємству «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва», 

комунальному підприємству ‘Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського 

району м. Києва”, управлінню освіти, управлінню охорони здоров’я, 

управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

райдержадміністрації забезпечити своєчасне, належне прибирання від снігу та 

накрижень балансових територій. 
 

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

Виконавець: Ковшун Є.М., Прогонюк С.Т., 

Дрижко О.О., Іваніна Н.В., 

Карабаєв Д.Т., Шуригайло О.І. 
 

Термін: у продовж осінньо-зимового 

періоду 2016-2017 
 

3. Відділу з питань благоустрою та контролю за охороною 

природного середовища Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації: 
 

3.1. забезпечити належний контроль за благоустроєм території 

Дніпровського району відповідно до Правил благоустрою м. Києва. 

3.2. забезпечити контроль за комунальним підприємством “Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва”, 

Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району м. Києва, комунальним підприємством “Шляхово-

експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів 



та споруд на них Дніпровського району м. Києва” в частині дотримання 

Правил благоустрою м. Києва. 
 

Відповідальний: Сушінець В.В. 
 

Виконавці: Побочний О.М.   

Термін:  постійно 
 

4. Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району м.Києва, комунальному підприємству «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва», 

управлінню освіти, управлінню охорони здоров’я, управлінню культури, 

туризму та охорони культурної спадщини райдержадміністрації забезпечити 

очищення дахів та козирків від снігу та бурульок з дотриманням застережних 

заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель 

будинків і споруд, зелених насаджень, тощо.  
 

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

Виконавці: Ковшун Є.М., Прогонюк С.Т., 

Іваніна Н.В., Карабаєв Д.Т., 

Шуригайло О.І. 
 

Термін:  у продовж осінньо-зимового 

періоду 2016-2017 
 

5. Комунальному підприємству “Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва”, 

Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського 

району м. Києва: 
 

5.1. не допускати скидання снігу з тротуарів на проїзну частину вулиці 

після завершення робіт по її механізованому прибиранню. 

5.2. не допускати розкидання соляних сумішей на території зелених 

насаджень під час прибирання вулиць, внутрішньо квартальних проїздів, 

тротуарів та пішохідних доріжок. 
 

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

Виконавці: Прогонюк С.Т., Ковшун Є.М.  
 

Термін:  у продовж осінньо-зимового 

періоду 2016-2017 
 

6. Комунальному підприємству “Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Дніпровського району м. Києва” забезпечити належне та своєчасне 

прибирання зупинок громадського транспорту на території Дніпровського 

району м. Києва. 

 

Відповідальний: Сушінець В.В. 
 

Виконавець: Дрижко О.О. 
 

Термін:  у продовж осінньо-зимового 

періоду 2016-2017 
 

7. Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 



Дніпровського району м. Києва, комунальному підприємству «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва», 

комунальному підприємству «Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського 

району м. Києва» забезпечити сприяння у очищенні території Дніпровського 

району, яка не має власника чи балансоутримувача, від снігу та накрижень. 
 

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

Виконавці: Ковшун Є.М., Прогонюк С.Т., 

Дрижко О.О. 
 

Термін:  у продовж осінньо-зимового 

періоду 2016-2017 
 

8. З метою підготовки і проведення у 2017 році на належному рівні 

пісенного конкурсу Євробачення підготувати звернення до Київської міської 

ради щодо припинення дії договорів пайової участі (інформаційні талони) 

тимчасових споруд та проведення демонтажу малих архітектурних форм, 

встановлених біля станцій метро “Лівобережня”, “Дарниця” та “Чернігівська” 

у Дніпровському районі м. Києва. 
 

Відповідальний: Сушінець В.В. 
 

Виконавець: Побочний О.М. 
 

Термін:  09.12.2016 
 

9. Працівникам відділу з питань благоустрою та контролю за 

охороною природного середовища провести перевірки території установ, 

підприємств та організацій Дніпровського району м. Києва щодо стану дерев 

по очищенню їх від омели та у разі виявлених порушень скласти 

адміністративні протоколи. 
 

Відповідальний: Сушінець В.В. 
 

Виконавець: Побочний О.М. 
 

Термін:  26.12.2016 
 

10. Продовжити роботу по доопрацюванню схеми закріплення 

територій Дніпровського району м. Києва для прибирання та очищення від 

снігу. 

Відпрацьовану схему подати на затвердження голові 

райдержадміністрації. 
 

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

Виконавці: Прогонюк С.Т., Дрижко О.О., 

Побочний О.М., Ковшун Є.М., 

Косар Н.Р., Карабаєв Д.Т., 

Сергійчук С.А., Іваніна Н.В., 

Герасимов Є.В. – відповід. 
 

Термін:  25.11.2016 
 

11. Підготувати звернення до Київської міської ради щодо виділення 

додаткових коштів комунальним підприємствам Дніпровського району 



м.Києва щодо прибирання закріплених територій після проведення демонтажу 

тимчасових споруд. 

Відповідальний: Сушінець В.В. 
 

Виконавець: Побочний О.М. 
 

Термін:  30.11.2016 

 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 

 


