
 
 

ДНІПРОВСЬКА  РАЙОННА    B   МІСТІ  КИЄВІ  ДЕРЖАВНА  
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
  
 

                                              

                                             РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                       

            21.  06.               2013 р.                                                                                  №      346___ 

 

Про заходи з покращення  

благоустрою на території  

Дніпровського району  

міста Києва 
 

 

Керуючись законом України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

благоустрій населених пунктів», відповідно до Правил благоустрою міста 

Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2012р.               

№ 680/8964 (далі Правила благоустрою), від 08.02.2013р. №3/9060 «Про 

бюджет міста Києва на 2013 рік»,  з метою забезпечення благоустрою на 

території Дніпровського району м. Києва:  

 

1. Визначити одержувачем бюджетних коштів, що затверджені в 

бюджеті міста Києва на 2013 рік по КФК 100203 на забезпечення демонтажу 

самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд 

Комунальне підприємство  «Керуюча дирекція Дніпровського району                       

м. Києва». 

 

2. Комунальному  підприємству  «Керуюча дирекція Дніпровського 

району м. Києва»: 

2.1. Виступити замовником з демонтажу, перевезення та зберігання 

малих архітектурних форм та тимчасових споруд  у Дніпровському районі міста 

Києва. 

2.2. За результатами проведеного демонтажу забезпечити складання акту,  

у відповідності до Правил благоустрою. 

2.3. Здійснювати повернення демонтованих малих архітектурних форм та 

тимчасових споруд їх власникам,  у порядку встановленому  Правилами 

благоустрою. 

2.4. Здійснювати у встановленому порядку відшкодування витрат на 

демонтаж, перевезення, зберігання та відновлення благоустрою малих 

архітектурних форм та тимчасових споруд, що демонтуються, з осіб, винних у 

порушенні благоустрою.  



3. Створити та затвердити склад робочої групи з демонтажу 

тимчасових споруд  на території Дніпровського району м. Києва (Додаток 1). 

 

4. Відділу контролю за благоустроєм забезпечити: 

4.1. Своєчасне виявлення незаконно розміщених малих архітектурних 

форм та тимчасових споруд у Дніпровському районі м. Києва. 

4.2. Присутність працівника відділу контролю за благоустроєм під час 

проведення демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд у 

Дніпровському районі м. Києва. 

 

5. Сектору взаємодії з правоохоронними органами забезпечити 

присутність під час демонтажу представника міліції (за згодою) для 

забезпечення громадського порядку під час проведення демонтажу. 

 

6. Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 19.03.2013р. №130 «Про організацію проведення демонтажу 

самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд на 

території Дніпровського району міста Києва» вважати таким, що втратило 

чинність. 

 

7. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

згідно з розподілом обов’язків.  

       

 

 

 

Голова                                                                                                  С. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1 до розпорядження 

Дніпровської районної в місті  

Києві державної адміністрації 

від       21.06.2013 р.     № 346 

 

Склад робочої групи  

з демонтажу тимчасових споруд у Дніпровському районі м. Києва 
 

Бейлик Вадим Борисович    - 

керівник робочої групи, 

начальник відділу              

відділ контролю за благоустроєм району 

Дніпровської  районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Самойленко Олексій 

Сергійович - заступник 

керівника робочої групи, 

начальник інженерно-

технічної інспекції 

КП «Керуюча дирекція Дніпровського району 

м. Києва» 

Представники: відділу будівництва, архітектури та 

землекористування Дніпровської районної в 

місті Києві  державної адміністрації 

відділу торгівлі та споживчого ринку 

Дніпровської районної в місті Києві  державної 

адміністрації 

юридичного відділу Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

КП по УЖГ Дніпровського району міста Києва       

КП  ШЕУ Дніпровського району міста Києва 

(за згодою) 

КП по УЗН Дніпровського району міста Києва   

(за згодою)     

відділу охорони громадського порядку 

Дніпровського РУ ГУ МВС України в місті 

Києві (за згодою) 

РКМ «Східний» ПАТ «Київенерго» (за згодою) 

Ювченко Андрій Глібович помічник-консультант народного депутата 

України Чумака В.В. (за згодою) 

 

В.о. керівника апарату              А. Руденко  


