
 

Рішення № 14 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 4 від 03 червня 2014 року) 

 

ІІІ. Про результати роботи відділу обліку та розподілу житлової 

площі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за 2013 

рік та І квартал 2014 року 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державна адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь начальника відділу обліку та розподілу житлової площі 

Дніпровської райдержадміністрації Шавріної В.І. “Про результати роботи 

відділу обліку та розподілу житлової площі Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації за 2013 рік та І квартал 2014 року” взяти до відома. 
 

 2. Визнати роботу відділу обліку та розподілу житлової площі 

Дніпровської райдержадміністрації за 2013 рік та І квартал 2014 року 

задовільною. 
 

 3. Продовжити роботу відділу з питання внесення інформації та змін, що 

відбуваються в складі родин черговиків квартирного обліку до Єдиного 

державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 
 

Відповідальний: Горбунов Я.В. 
 

Виконавці: Шавріна В.І., Гончарова Л.В. 
 

Термін: протягом 2014 року 
 

4. Спільно з керівниками відповідних структурних підрозділів 

райдержадміністрації та комунальним підприємством «Керуюча дирекція 

Дніпровського району м. Києва» визначити шляхи вирішення питань: 

забезпечення черговиків квартирного обліку житлом з фонду соціального 

призначення; 

надання службової житлової площі працівникам підприємств, установ 

організацій району, які згідно з вимогами законодавства мають право на 

отримання службового житла. 

Узагальнену інформацію з вищезазначених питань надати голові районної 

державної адміністрації для розгляду. 
 

Відповідальні: Горбунов Я.В., Короткіх Г.А. 
 

Виконавці: Шавріна В.І., Косар Н.Р., 

Кононенко Л.П., Ратушний А.В., 

Гончарова Л.В. 
 

Термін: 24.06.2014 року 
 

5. З метою забезпечення належного стану роботи в міській 

автоматизованій базі даних «Квартоблік» та в системі електронного 

документообігу «АСКОД»  опрацювати питання обладнання відділу обліку та 

розподілу житлової площі райдержадміністрації новим робочим місцем 

(комп’ютер, принтер, тощо). 
 



Відповідальні: Горбунов Я.В., Сушінець В.В. 
 

Виконавці: Шавріна В.І., Шевченко С.В.,  

Левченко О.І. 
 

Термін: протягом 2014 року 
 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови, заступника голови та керівника апарату 

райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 


