
 

 

Рішення №22 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації   

(за матеріалами протоколу №11 від 14 листопада 2017 року) 

 

І. Про стан освоєння капітальних видатків передбачених Програмою 

економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік, головним 

розпорядником по яких виступає Дніпровська районна в м. Києві державна 

адміністрація за 10 місяців 2017 року. 

 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 

 

1. Доповіді керівників відділу економіки та інвестицій Редчица С.М., 

комунального підприємства “Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району м. Києва” Прогонюка С.Т., управління освіти 

Іваніни Н. В., управління охорони здоров’я Карабаєва Д. Т., управління 

культури, туризму та охорони культурної спадщини Шуригайло О.І. та 

управління житлово-комунального господарства Косар Н.Р. щодо стану 

освоєння капітальних видатків передбачених Програмою економічного і 

соціального розвитку міста Києва на 2017 рік, головним розпорядником по яких 

виступає Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація за 10 місяців 

2017 року взяти до відома.  

 

2. Забезпечити максимальний рівень освоєння коштів, передбачених 

Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік (далі 

Програма) на здійснення робіт з капітальних вкладень та капітальних ремонтів, 

та оперативно надавати до відділу економіки та інвестицій пропозиції по 

певних об’єктах Програми щодо коригування обсягів фінансування, в разі 

неможливості до кінця поточного року повного освоєння запланованих коштів. 

 

 

 

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

Корокіх Г.А. 

 

 Виконавці: Редчиц С.М. – узагальненя, 

Косар Н.Р., Прогонюк С.Т., 

Шуригайло О.І., Карабаєв Д.Т.,  

Іваніна Н.В., Бовсуновський О.М., 

Кононенко Л.П., Соя О.В., 

Поліщук О.В. 

 

 Термін: до кінця року 

 

3. Оперативно надавати, в разі наявності, інформацію щодо 

недобросовісних контрагентів, що з’явилася в результаті застосування 

електронної системи публічних закупівель ProZorro під час закупівлі товарів, 

робіт і послуг. 

 



 

 

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

Короткіх Г.А.  

 

 Виконавці: Редчиц С.М. – моніторинг, 

керівники структурних підрозділів, 

підприємств, установ та 

організацій, які є розпорядниками 

та одержувачами бюджетних 

коштів бюджету м. Києва 

Дніпровського району 

 Термін: постійно 

 

4. Здійснювати роботу з інформаційного наповнення субвеб-сайту 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації актуальною 

інформацією стосовно наявності вільних місць у дошкільних навчальних 

закладах Дніпровського району м. Києва. 

 

 
 

Відповідальна: Загородня А.В. 
 

 Виконавець: Іваніна Н.В. 
 

 Термін: постійно 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови та заступника голови райдержадміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 

 


