Додаток
до розпорядження голови
районної в місті ради
від 08.02.2021 № 38-р
ЦІЛІ
щодо реалізації політики у сфері якості надання послуг
виконкомом Довгинцівської районної в місті ради
на 2021 рік
1. Виконання доходної частини районного бюджету на 100%.
2. Виконання бюджетних програм розвитку району на 2021 рік в
соціальній, культурній та спортивній сферах на 100%, а саме:
– виконання заходів соціального захисту окремих категорій громадян
Довгинцівського району – 1 194 230 грн;
– заходи щодо реалізації соціального захисту дітей – 94 245 грн.;
– реалізація державної та місцевої політики щодо поліпшення становища
молоді, жінок та сімей на суму 126 400 грн.;
– проведення районних свят, культурно-мистецьких заходів державного
та місцевого значення – 578 880 грн.;
– реалізації заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту
та проведення районних спортивно-масових заходів на суму 57 800 грн.;
– виконання заходів щодо розвитку благоустрою – 11 509 824 грн.
3. Забезпечення якісного надання послуг, вдосконалення системи
прийому документів у громадській приймальні управління праці та соціального
захисту населення, у відділі реєстрації місця проживання громадян та в інших
структурних підрозділах виконкому.
4. Проведення моніторингу рівня задоволення споживачів якістю послуг,
що надаються виконкомом районної в місті ради шляхом проведення
анкетувань та опитувань мешканців району.
5. Виконання заходів щодо забезпечення функціонування і розвитку
інфраструктури району на 2021 рік:
– асфальтування автомобільних доріг, вулиць приватного сектору та
прибудинкових територій, відновлення їх зовнішнього освітлення;
– встановлення нових зупиночних павільонів;
– утримання та ремонт дитячих та спортивних майданчиків, пам’ятних
знаків;
– забезпечення належної санітарної очистки району, упорядкування
контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів;
– впровадження заходів щодо поліпшення забезпечення споживачів
житлово-комунальними послугами та підвищення їх якості;

– модернізація існуючого спортивного майданчика та встановлення
дитячого спортивно – ігрового комплексу у Парку Ювілейний;
– улаштування street extreme плази на мікрорайоні «Східний – 2,3» для
занять скейтбордингом, роллінгом, самокатінгом у рамках масштабного
проєкту «Створення спортивно – ігрового центру мікрорайону»;
– створення зони відпочинку мешканців мікрорайону Східний «Сім
пелюсток».
6. Проведення заходів щодо озеленення та благоустрою території району
з залученням громадськості.
7. Збереження мережі навчальних закладів на 100%, забезпечення рівного
доступу до якісної освіти.
8. Виконання програми проведення запланованих ремонтних робіт у
закладах та установах державної або комунальної форми власності, що
розташовані на території району на 100%.
9. Оздоровлення дітей пільгових категорій, у наступних закладах:
– УДЦ «Молода гвардія»;
– КЗ «Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного
типу «Перлина Придніпров’я» Дніпропетровської обласної ради;
– ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек».
10. Забезпечення охорони правопорядку спільно з відділенням поліції під
час проведення районних свят, культурно – мистецьких та спортивно – масових
заходів.
11. Організація та проведення:
– 12-ти засідань виконавчого комітету;
– 4-х сесій районної в місті ради.
12. Забезпечення безперебійної роботи офіційного вебсайту виконкому
Довгинцівської районної в місті ради.
13. Інформування громадськості про роботу виконкому.
14. Зменшення рівня повторних звернень громадян на 5%.
15. Зменшення на 5% витрат енергоресурсів за рахунок впровадження
сучасних енергозберігаючих технологій в установах, які фінансуються з
районного бюджету.
16. Забезпечення виконання звернень соціально-правового характеру
на 100%.
17. Забезпечення створення належних умов праці, дотримання норм
охорони праці при роботі на персональних комп’ютерах.
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