
Рішення № 22 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 11 від 11 грудня 2018 року) 
 

1. Про стан виконавської дисципліни щодо розгляду звернень громадян 

у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації у січні – 

листопаді 2018 року 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь виконуючого обов’язки начальника відділу роботи із 

зверненнями громадян Гітун І.Ю. з питання: “Про стан виконавської 

дисципліни щодо розгляду звернень громадян у Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації” взяти до відома. 

 

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та 

комунальних підприємств, підпорядкованих райдержадміністрації: 

 

2.2. Вживати заходів упереджувального контролю за виконанням 

звернень громадян та доручень Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, доручень Київського міського голови, Київської 

міської державної адміністрації, звернень депутатів рад усіх рівнів, доручень 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації щодо їх 

розгляду відповідно до чинного законодавства.  
 

Термін:  постійно 
 

2.3. Надавати аналітичні звіти про стан роботи зі зверненнями громадян 

(за встановленою формою) до відділу роботи із зверненнями громадян 

райдержадміністрації. 
 

Термін:  щоквартально до 03 числа місяця, 

наступного за звітним періодом 
 

3. Надавати інформацію голові райдержадміністрації про стан 

виконавської дисципліни в структурних підрозділах райдержадміністрації та 

комунальних підприємствах Дніпровського району м. Києва. 
 

Відповідальний 
 

Керівник апарату 

райдержадміністрації 
 

Виконавець: Ревуцька О.С. 
 

Термін:  щомісячно до 02 числа 

 

4. Організувати та провести нараду керівних працівників ЖЕД 

комунального підприємства “Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району м. Києва” за участю представників Управління з 

питань звернень громадян виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), з метою вдосконалення механізму 

роботи з опрацювання звернень мешканців району та забезпечення належного 

і своєчасного реагування на них. 
 

 

Відповідальні: 
 

Кузнєцов І.А., Прогонюк С.Т. 



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

Термін:  грудень 2018 р. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови, заступника голови, керівника апарату Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 


