
 

 

Рішення № 9 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 4 від 16 квітня 2019 року) 

 

2. Про підсумки проведення опалювального сезону 2018-2019 років у 

Дніпровському районі міста Києва. 

 
Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 

 

1. Доповіді керівників управління житлово – комунального 

господарства Косар Н. Р., комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва»  

Прогонюка С. Т., управління освіти Іваніни Н. В., відділу охорони здоров’я 

Карабаєва Д. Т. та відділу культури Мерінової О. В. з питання: “про підсумки 

проведення опалювального сезону 2018-2019 років у Дніпровському районі 

міста Києва” взяти до відома.  

 

2. Визнати роботу по забезпеченню сталого проходження 

опалювального сезону 2018-2019 р.р. у Дніпровському районі м. Києва 

задовільною. 

 

3. На основі аналізу проходження опалювального сезону 2018-2019 

р.р. розробити заходи з підготовки житлового фонду та об’єктів соціальної 

сфери до нового опалювального сезону 2019-2020 років. 

 

Виконавці: Косар Н. Р., Прогонюк С. Т., Ковшун Є. М., 

Дрижко О. О., Іваніна Н. В., Мерінова О. В., 

Карабаєв Д. Т.  
 

Термін: 10.05.2019 р. 

 

4. Провести аналіз скарг від мешканців району на незадовільне 

теплопостачання та розробити необхідні заходи для недопущення їх 

повторення. 

 

Виконавці: Косар Н. Р., Прогонюк С. Т., Іваніна Н. В., 

Мерінова О. В., Карабаєв Д. Т.  
 

Термін: 01.06.2019 р. 

 

5. Вживати заходів для забезпеченню схоронності вузлів обліку 

теплової енергії у житлових будинках комунальної власності територіальної 

громади м. Києва. 



 

Виконавець: Прогонюк С. Т.  
 

Термін: постійно 
 

6. КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва» підготувати листа до заступника голови 

Київської міської державної адміністрації П. Пантелеєва з проханням надати 

доручення: 
 

6.1. КП «Київтеплоенерго» прискорити прийняття на баланс ІТП та 

ВОТЕ, що були встановлені за рахунок бюджетних коштів КП «ГВП»; 
 

6.2. КП «Київтеплоенерго» та ПрАТ «АК»Київводоканал» прискорити 

прийняття безгосподарчих мереж та обладнання в існуючому стані.  
 

Виконавець: Прогонюк С. Т.  
 

Термін: 26.04.2019 
 

7. Забезпечувати проведення роз’яснювальної роботи серед 

мешканців району щодо запровадження заходів з енергозбереження та 

своєчасної оплати за спожиті житлово-комунальні послуги. 
 

Виконавці: Косар Н.Р., Прогонюк С. Т.  
 

Термін: постійно 
 

8. Управлінню освіти, відділам культури та охорони здоров’я 

забезпечити підготовку балансових об’єктів до опалювального сезону 2019-

2020 років. 

 

Виконавці: Іваніна Н.В., Мерінова О.В., Карабаєв Д.Т. 
 

Термін: травень – вересень 2019 р. 

 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 

  

 


