
 

 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 17. 06. 2013   р.                                                                                        №  335 

 

 

 

 

Про організаційно-правові заходи  

щодо обслуговування житлового  

та нежитлового фонду територіальної  

громади міста Києва, переданого до  

сфери управління  Дніпровської  

районної в місті Києві державної  

адміністрації     

 

 

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, „Про столицю України – місто-герой Київ”, рішення Київської 

міської ради від 01.12.2011 р. № 758/6994 „Про деякі питання діяльності 

комунальних підприємств, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передані до сфери управління 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації”, 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 „Про питання організації 

управління районами в місті Києві”, з метою забезпечення населення 

житлово-комунальним послугами та ефективного використання 

комунального майна: 

       

1. Закріпити з 02.09.2013 року на праві господарського відання за  

Комунальним підприємством «Керуюча дирекція Дніпровського району               

м. Києва» об’єкти житлового і нежитлового фонду територіальної громади 

міста Києва, переданого до сфери управління  Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації та елементи зовнішнього благоустрою згідно з 

додатками № 1,2,3. 

 



2. Створити та затвердити склад комісії з питань прийому-передачі 

об’єктів житлового і  нежитлового фонду територіальної громади міста 

Києва, переданого до сфери управління  Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації та елементів зовнішнього благоустрою відповідно до 

пункту 1 цього розпорядження, що додається. 

 

3. Приймання-передачу об’єктів житлового і  нежитлового фонду 

територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління  

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та елементів 

зовнішнього благоустрою, відповідно до пункту 1 цього розпорядження, 

здійснити в установленому порядку. 

4. Комунальному підприємству  «Керуюча дирекція Дніпровського 

району м. Києва», забезпечити в установленому порядку належне утримання 

та експлуатаційне обслуговування житлового і нежитлового фонду та 

елементів зовнішнього благоустрою визначеного в додатках 1, 2, 3 цього 

розпорядження.  

5. Керівникам комунального підприємства «Керуюча дирекція 

Дніпровського району м. Києва» та комунального підприємства по 

утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва, 

попередити працівників про зміну структури та організації праці в 

установленому порядку. 

6. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на                 

в.о. першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації О. Дейнегу. 

 

 

 

 

 

 

Голова                 С. Кравченко   

 

 

 

 

 
 

 


