
 

Рішення № 25 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

(за матеріалами протоколу №10 від 18 жовтня 2016 року) 

 

І. Про стан підготовки районного господарства до опалювального 

сезону 2016-2017 років у Дніпровському районі міста Києва. 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповіді начальників управління житлово-комунального 

господарства Косар Н. Р., управління освіти Іваніни Н. В., управління охорони 

здоров’я Карабаєва Д. Т., управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Шуригайло О. І. та директора комунального 

підприємства “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва” Прогонюка С.Т. щодо стану підготовки 

районного господарства до опалювального сезону 2016-2017 років у 

Дніпровському районі міста Києва взяти до відома.  
 

2. Забезпечити стале проходження опалювального сезону 2016-2017 

років у закладах бюджетної сфери та житлових будинках. 
 

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

Косар Н.Р. 
 

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

Карабаєв Д.Т., Шуригайло О.І. 
 

Термін:  15.04.2017 
 

3. Управлінню освіти, управлінню охорони здоров’я, управлінню 

культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації та КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» 

забезпечувати термінове виконання аварійних робіт, що виникатимуть під час 

проходження опалювального періоду 2016-2017 років у закладах соціальної 

сфери та житлових будинках. 
 

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

Косар Н.Р. 
 

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

Карабаєв Д.Т., Шуригайло О.І. 
 

Термін:  15.04.2017 

 

4. Забезпечити своєчасне реагування на скарги мешканців щодо 

незадовільного теплопостачання відповідно до Регламенту, затвердженого 

Київською міською державною адміністрацією. 
 

Відповідальні: Сушінець В.В., Косар Н.Р. 
 

Виконавець: Прогонюк С.Т. 
 

Термін:  15.04.2017 
 



5. Забезпечити схоронність вузлів обліку теплової енергії у 

житлових будинках. 
 

Відповідальний: Прогонюк С.Т. 
 

Термін:  постійно 
 

6. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців 

району щодо запровадження заходів з енергозбереження та своєчасної оплати 

за спожиті житлово-комунальні послуги. 
 

Відповідальні: Сушінець В.В., Косар Н.Р. 
 

Виконавець: Прогонюк С.Т. 
 

Термін:  постійно 
 

7. Забезпечити належне ведення претензійної роботи з боржниками 

за спожиті житлово-комунальні послуги.  
 

Відповідальні: Сушінець В.В., Косар Н.Р. 
 

Виконавець: Прогонюк С.Т. 
 

Термін:  постійно 
 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 

 


