
                                                         

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

15.12.2011 р.         № 520 

 

Про визнання управління охорони здоров’я  

Дніпровської районної в місті Києві  

державної адміністрації  замовником  

з проведення ремонтних робіт  

в лікувально-профілактичних закладах  

Дніпровського району м. Києва   

 

          Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку вико-

ристання у 2011 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці» від 

24.01.2011  № 45, рішенням Київської міської ради «Про  бюджет міста Києва 

на 2011 рік» від 30.12.3010 № 573/5385, враховуючи розпорядження виконав-

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра-

ції) «Про затвердження пооб*єктового розподілу коштів на ремонт закладів 

охорони здоров’я м. Києва на 2011 рік» від 14.09.2011 № 1662 та «Про 

внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 14.09.2011 № 1662» № 2110 

від 11.11.2011, з метою поліпшення матеріально-технічного стану закладів 

охорони здоров’я району, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації: 

            

           1.  Визначити управління охорони здоров’я Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації замовником з проведення ремонтних ро-

біт в підпорядкованих лікувально-профілактичних закладах, згідно додатку. 

           2.  Начальнику управління охорони здоров’я Дніпровської районної  

в місті Києві державної адміністрації Карабаєву Д. Т.: 

        2.1. підготувати проектно-кошторисну документацію на проведення 

ремонтних робіт в лікувально-профілактичних закладах, підпорядкованих 

управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

       2.2.  забезпечити виконання ремонтних робіт в лікувально-профілактич-

них закладах згідно чинного законодавства; 

       2.3. укласти угоду з КП «Київжитлоспецексплуатація» на здійснення 

технічного нагляду за проведенням ремонтних робіт в лікувально-



профілактичних закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

    3. Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-

сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.  

    4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

виконувача обов’язків першого заступника голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації Дейнегу О. П.  

 

 

Голова                                                                                 О.Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

         До проекту розпорядження  «Про надання функцій замовника з прове-

дення ремонтних робіт в лікувально-профілактичних закладах Дніпровського 

району м. Києва».  

 

Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

         Даний проект розпорядження підготовлено відповідно до Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації». 

         Цим розпорядженням в перелік включено ряд лікувально-

профілактичних закладів, підпорядкованих управлінню охорони здоров*я  

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, приміщення 

яких потребують проведення ремонтних робіт.  

 

Мета і завдання прийняття розпорядження 

       Розпорядження видається з метою коригування вартості ремонтних ро-

біт приміщень лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих упра-

влінню охорони здоров’я  Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 

Нормативно-правова база прийняття розпорядження 

1.   Закон України «Про місцеві державні адміністрації». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2011  № 45 «Про за-

твердження Порядку використання у 2011 році коштів для здійснення м. 

Києвом функцій столиці». 

 3.    Рішення Київської міської ради від 30.12.3010 № 573/5385 «Про  бюджет 

міста Києва на 2011 рік». 

 4.   Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 14.09.2011 № 1662 «Про затвердження 

пооб*єктового розподілу коштів на ремонт закладів охорони здоров’я м. 

Києва на 2011 рік». 

 5.   Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 11.11.2011 р. № 2110 «Про внесення змін 

до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 14.09.2011 № 1662». 

 

           Фінансово-економічне обґрунтування 

Фінансування здійснюється за кошти державного бюджету. 

 

               Позиція заінтересованих органів 

Розпорядження стосується Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, її структурного підрозділу – управління охорони здоров’я в 

частині проведення ремонтних робіт в підпорядкованих лікувально-

профілактичних закладах. 

 

 

Начальник управління                                                       Карабаєв Д.Т. 



Додаток  

до розпорядження голови  

Дніпровської районної в місті Києві  

державної адміністрації 

 від 15 грудня    № 520 

 

Перелік 
лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, які потребують проведення ремонтних робіт. 

  

№ 

п/п 

Назва закладу, юридична адреса Види робіт Площа, яка 

підлягає ремонту  

(тис. м кв.) 

Обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

Наявність 

проектної 

документації 

Дніпровський район 

 Центральна районна поліклініка, 

вул. Луначарського, 5 

Розробка ПКД, капітальний та 

поточний ремонт приміщень 

0,4 295,0 В стадії 

розробки 

 Поліклініка № 1, 

вул. П. Запорожця, 26 

Розробка ПКД, капітальний та 

поточний ремонт приміщень 

0,4 295,0 Частково 

 Поліклініка № 2, 

просп. Тичини, 22 

Розробка ПКД, капітальний та 

поточний ремонт приміщень 

0,4 295,0 Частково 

 Поліклініка № 3 

вул. Червоноткацька, 31 

Розробка ПКД, капітальний та 

поточний ремонт приміщень 

0,3 295,0 В стадії 

розробки 

 Дитяча поліклініка № 1 

просп. Тичини, 12 

Розробка ПКД, капітальний та 

поточний ремонт приміщень 

0,4 290,0 Частково 

 Дитяча поліклініка № 2 

вул. Курнатовського, 7 

Розробка ПКД, капітальний та 

поточний ремонт приміщень 

0,3 290,0 В стадії 

розробки 

 Поліклініка сімейного лікаря 

«Русанівка», вул. Ентузіастів, 49 

Розробка ПКД, капітальний та 

поточний ремонт приміщень 

0,3 290,0 Частково 

 ВСЬОГО   2 050,0  

 

Начальник управління                                                                                                                      Карабаєв Д.Т. 

 


