
                                                           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
23 березня 2011 р.                                                                                           № 142 
 

 

 
Про проведення весняного двомісячника 

з благоустрою, озеленення та поліпшення 
санітарного стану району у 2011 році 

 
 

 Керуючись Законами України «Про благоустрій населених пунктів», 
«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2003 № 1119 
«Про організацію щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт 
найкращого благоустрою  і підтримки громадського порядку» (із змінами і 

доповненнями), розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 
27.01.2004 № 82 «Про щорічний міський конкурс «Район найкращого 

благоустрою і підтримки громадського порядку»,  розпорядженням Київської  
міської державної адміністрації від 17.03.2011 р. № 370 «Про проведення 

весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного 
стану міста у 2011 році» та з метою поліпшення рівня благоустрою, санітарного 

та технічного стану об’єктів міської інфраструктури  після експлуатації  в 
осінньо-зимовий період 2010 - 2011 рр., 

 Провести в районі: 
 1. Весняний двомісячник з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану в період з 21 березня до 16 травня 2011 року. 
 2.Утворити та затвердити комісію з проведення весняного двомісячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану району у складі 
згідно з додатком 1. 
 3. Затвердити планові показники виконання заходів весняного 

двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану 
району на 2011 рік згідно з додатком 2. 

 4. Заступникам голови за напрямками роботи до участі у виконанні 
заходів весняного двомісячника з благоустрою залучити представників 

підприємств, організацій району незалежно від  форм власності та відомчого 
підпорядкування, громадськість. 



 5. Дніпровському районному центру зайнятості забезпечити участь 
громадян, які перебувають на обліку як безробітні, в указаних заходах шляхом 

проведення акцій. 
 Проведення акцій оформляти відповідним договором між центром 

зайнятості та підприємством. 
 6. Керівникам підприємств, організацій та установ усіх форм власності 
району    надавати   до   відділу    контролю  за благоустроєм району щоп’ятниці  

до 15-00 по т/ф 573-21-12 оперативну інформацію про обсяги виконаних робіт 
та витрачені кошти і до 05 травня 2011 року подати зведений загальний звіт про 

виконання запланованих заходів по проведенню двомісячника з благоустрою із 
зазначенням обсягу і вартості виконаних робіт. 

 7. Комісії з проведення весняного двомісячника з благоустрою, при 
необхідності, заслуховувати керівників підприємств, організацій та установ 

району про хід виконання робіт згідно з їх планами. 
 Про підсумки весняного двомісячника з благоустрою доповісти голові 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації до 20  травня 2011 
року. 

 8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
голови згідно з розподілом обов’язків. 
 

 
 Голова                                                                    О. Шевчук 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
                                                                                       Додаток 1  

до розпорядження Дніпровської районної  
в місті Києві державної адміністрації  

від 23 березня 2011 р. № 142 
 

 

Комісія 
з проведення весняного двомісячника з благоустрою,  

озеленення та поліпшення санітарного стану району 
 

 
Кравченко С.О - перший заступник голови, голова комісії; 

Муренко В.А.                   - заступник голови, заступник голови комісії; 
Руденко А.П.                    - заступник голови, заступник голови комісії; 

Сергін О.М.                      - начальник відділу контролю за благоустроєм, 
секретар комісії.                                             

 
Члени комісії : 

 

Діхтяр В.В.                     - начальник управління житлово-комунального  
господарства;                              

Ільєнко В.П.                     - начальник управління освіти; 

Кононенко Т.Я.                -  директор КП по УЖГ Дніпровського району; 
Копаниця С.І. - директор ДП «Україна житло-сервіс»; 

Смолянець В.В.               - начальник КП «Шляхово-експлуатаційне управління 
по ремонту та утриманню  автомобільних шляхів та 
споруд на них»; 

Сірош О.М.                      - директор КП по утриманню зелених насаджень; 
Кононенко Л.П.               - начальник відділу архітектури, містобудування та 

землекористування;                                    
Толочко С.Г.                    - начальник відділу торгівлі та споживчого ринку; 

Бахтала Л.А.                    - завідувач сектору екології; 
Матвієнко А.П.                - головний державний санітарний лікар району 

(за згодою); 
Музика О.О.                     - заступник начальника Дніпровського РУ ГУ МВС 

України в м. Києві (за згодою); 
Бурда В.М.                        - заступник начальника Дніпровського РУ ГУ МВС 

України в м. Києві (за згодою); 
Громницький Л.П.           - начальник ВДАІ з обслуговування Дніпровського  

району при УДАЇ ГУ МВС України в м. Києві  
(за згодою). 

   

 
 Керівник апарату                                                      А. Павленко 

 



 

 
                         Додаток 2  

до розпорядження Дніпровської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
від 23 березня 2011 р. № 142 

 
 

 

ПЛАНОВІ  ПОКАЗНИКИ 

Дніпровського району  виконання заходів весняного двомісячника з благоустрою, 
озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва у 2011 році 

 

 

№ 

п/п 
Показники 

Одиниці  

виміру 

План 
 

 

Факт 
 

 

 
Відсоток 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1. Витрачено коштів на благоустр ій, у т.ч .  тис. грн  5981,5   

 - бюджетних коштів  тис. грн  3492,0   

 - позабюджетних коштів  тис. грн. 2489,5   

2. Вулично-шляхове господарство:     

2.1 Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі км 133,7   

2.2. Відновлено тверде покриття:     

 - доріг тис. кв.м 7,1   

 - тротуарів  тис. кв.м 0,1   

 - внутрішньоквартальних проїздів  тис. кв.м    

2.3. Відремонтовано/очищено  зливоприймачів та оглядових 

колодязів  

од./од. 26/1177   

2.4. Пофарбовано направляючих огорож пог.м 4075   

2.5. Прибрано доріг від піскозмету  км 133,7   

3. Зовнішнє освітлення:      

3.1. Загальна протяжність мереж  зовнішнього освітлення  км    

3.2. Відновлено зовнішнє освітлення:      

 -   входів у будинки (під’їзди)  од. 497   

 -   внутрішньоквартальних  проїздів  пог.м    

 -   вулиць, площ, провулків тощо  пог.м    

4. Озеленення:     

4.1. Загальна площа зелених насаджень загального 

користування  

га 541,58   

4.2. Знято сухостійних дерев  од. 288   

4.3. Кроновано дерев  од. 64   

4.4. Очищено дерев від омели  од. 65   

4.5. Посаджено дерев/кущів  од./од. 329/295   

4.6. Посаджено  квітів  шт. 63000   

4.7. Відновлено  газонів га 4,6   

5. Санітарна очистка:     

5.1. Всього встановлено контейнерів для ТПВ од. 1594   

5.2. Встановлено нових контейнерів для ТПВ од. 12   

5.3. Відремонтовано/пофарбовано контейнерів для ТПВ  од./од. 150/235   

5.4. Облаштовано контейнерних майданчиків П- і Г-

подібними огорожами 

од.    

5.5. Ліквідовано стихійних звалищ відходів  од. 1   

6. Житлове господарство:      

6.1. Ремонт покрівлі тис.кв.м  1,22   

6.2. Ремонт фасадів  тис.кв.м  0,5   

6.3. Ремонт вхідних груп (піддашки, сходи, двері)  од. 66   

6.4. Побудовано/відремонтовано дитячих майданчиків  од./од. -/159   

6.5. Побудовано/відремонтовано спортивних майданчиків  од./од. -/28   

6.6. Відремонтовано тверде покриття прибудинкової 

території 

кв.м. 1018   



6.7. Влаштовано лав для відпочинку од. 29   

7. Інші показники:     

7.1. Відновлено благоустр ій  місць після  розриттів на 

інженерних мережах 

од. 25   

7.2. Проведено санітарне очищення  кладовищ  од.    

7.3. Очищено берегової смуги водойм   га    

7.4. Усунено недоліків небезпечних для людей  од.    

7.5. Впорядковано  пам’яток архітектури, пам’ятників, 

пам’ятних знаків, меморіальних дошок  тощо  

од.    

7.6. Відремонтовано павільйонів  міського громадського 

транспорту 

од.    

7.7. Влаштовано парканчиків для попередження   руйнування  

зелених зон  автотранспортом  

пог.м 100   

7.8. Відпрацьовано громадськістю  людиноднів  2000   

 

 

 
                 Керівник апарату                                                                 А Павленко 

 


