Звіт
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
про основні підсумки роботи у 1 кварталі 2015 року
1. Загальні підсумки діяльності
Головним у роботі Департаменту протягом першого кварталу 2015 року було:
здійснення надійного управління житлово-комунальною інфраструктурою, забезпечення
безперебійного тепло-, водопостачання та санітарного очищення столиці в умовах підвищеної
небезпеки та терористичної загрози, підготовка та опрацювання завдань для роботи в умовах
особливого періоду; вирішення проблем ефективної та стабільної роботи житлово-комунального
господарства міста в зимових умовах, під час Новорічних і Різдвяних свят; підведення підсумків
діяльності у 2014 році, уточнення завдань та планів роботи на 2015 рік; вирішення актуальних
проблем та першочергових завдань галузі, реформування житлово-комунальної інфраструктури
відповідно до Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року, програм і планів соціально-економічного
розвитку; підготовка та проведення заходів з відзначення Дня працівників житловокомунального господарства та побутового обслуговування населення, громадських слухань
щодо виконання бюджету Департаменту за 2014 рік; розгортання та проведення заходів
двомісячника з благоустрою, озеленення та санітарного очищення м. Києва; опрацювання та
надання звітів, пропозицій, матеріалів з окремих питань діяльності; підтримання належної
виконавської дисципліни та контролю виконання, якісне документальне забезпечення діяльності
Департаменту з використанням можливостей ІТС «АСКОД».
Забезпечено виконання доручень центральних органів і київської міської влади,
нормативних документів Київради, Київської міської державної адміністрації, рішень
розширених засідань Колегії та розпоряджень КМДА з питань розвитку житлово-комунального
господарства
столиці, проведення апаратних, службових нарад із зазначених питань;
відзначення професійного свята – Дня працівників житлово-комунального господарства та
побутового обслуговування населення, а також підготовку та розгортання роботи щодо
проведення весняного двомісячника роботи по благоустрою, озелененню та поліпшенню
санітарного стану міста.
Системно, у плановому порядку здійснювались заходи щодо: реалізації завдань Стратегії
розвитку м. Києва до 2025 року; реформування, розвитку та експлуатації житлово-комунальної
інфраструктури; забезпечення якості та повноти надання житлово-комунальних послуг;
вирішення актуальних проблем роботи підпорядкованих підприємств у сфері енергетичного
комплексу та енергоефективності, протизсувних заходів, комунального сервісу, санітарної
очистки; подальшого удосконалення управлінської діяльності.
Департаментом підготовлено та проведено:
- наради з розгляду та вирішення: актуальних проблем реформування, розвитку та контролю
експлуатації житлово-комунального господарства, будівництва, реконструкції, ремонту об’єктів
житлово-комунальної інфраструктури; ходу опалювального сезону; діяльності підпорядкованих
підприємств; розгляду та формування пропозицій до: плану дій,
програми соціальноекономічного розвитку та бюджету м. Києва, переліку об'єктів будівництва на 2015 рік; питань
сприяння створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м. Києві та
забезпечення їх функціонування; робочі зустрічі щодо діяльності ОСББ та ЖБК; основних
аспектів з реалізації інвестиційних проектів комплексної термомодернізації житлових будинків;
роботи щодо передачі-прийому гуртожитків; вирішення окремих питань галузі; стану роботи
структурних підрозділів Департаменту з розгляду звернень громадян, запобіганню та виявленню
корупції, шляхів удосконалення зазначеної діяльності у 2015 році, інше;
- низку заходів щодо організації робіт для вирішення актуальних проблем реконструкції об'єктів
Бортницької станції аерації, полігону №5; збору, опрацювання, узагальнення та надання
інформації про виконання програм, планів і поточних завдань діяльності; підготовки та
відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування
населення. До свята відомчими нагородами та відзнаками було заохочено 136 чоловік, кращих
працівників галузі.
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Підготовлено матеріали ( звіти):
- до нарад за планами центральних органах влади з окремих питань
розвитку житловокомунального господарства; під керівництвом голови, першого і заступників голови КМДА
щодо вирішення актуальних проблем експлуатації та розвитку житлово-комунальної
інфраструктури, будівництва обєктів, вирішення організаційно-технічних питань діяльності
Департаменту інше;
- Кабінету Міністрів України щодо підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів
цільових екологічних (зелених) інвестицій за рахунок коштів, отриманих в рамках економічних
механізмів Кіотського протоколу за 1 квартал 2015 року;
- Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України про виробництво
енергії об’єктами відновлювальної енергетики та альтернативних видів палива у 2014 році;
- Мінрегіонбуду про: стан виконання «Регіональної програми підвищення енергоефективності на
2011-2015 роки для міста Києва» за 2014 рік; про стан виконання «Регіональної програми
підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва», стратегічної ініціативи
«Ощадлива енергетика» за 2014 рік; виконання у 2014 році за рахунок коштів бюджетної
програми «Питна вода України» проектів з реалізації заходів, передбачених Загальнодержавною
цільовою програмою «Питна вода України» на 2011-2020 роки;
- платежів по договорах передачі мережі; засідання постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування, будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів
житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної
інфраструктури міста Києва; засідання Ліцензійної комісії з питань ліцензування господарської
діяльності з виробництва теплової енергії:
- Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: звіт
про ліцензійну діяльність, використання бланків ліцензій єдиного зразка та перелік
використаних бланків ліцензій єдиного зразка;
- керівництву та структурним підрозділам КМДА з різних питань діяльності у сфері природних
монополій, реалізації проектів тощо.
Систематично (щоденно, щотижнево) проводиться аналіз стану аварійно-відновлювальних
робіт на теплових і водопровідно-каналізаційних мережах м. Києва, контроль стану експлуатації
житлового фонду, надання житлово-комунальних послуг та усунення пошкоджень тепло,- водо,електро,- газопостачання, роботи бюветних комплексів артезіанського водопостачання, звітів
про вивезення, утилізацію, спалювання твердих побутових відходів, розрахунків з
перевізниками.
Опрацьовані, узагальнені підсумки роботи підпорядкованих галузей за перший квартал в
тому числі по виконанню програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2015 рік,
цільових міських програм, програми капітальних вкладень їх корегування.
Підведені підсумки роботи Департаменту, підпорядкованих підприємств за 2014 рік,
опрацьовані та затверджені перспективні та поточні плани щодо вирішення першочергових
завдань та ключових проблем розвитку галузі. Проведено: засідання балансової комісії з питань
підведення підсумків фінансово-господарської діяльності підпорядкованих підприємств за 2014
рік і вирішення проблем розвитку та реформування галузі на 2015рік; громадські слухання щодо
виконання бюджету Департаменту за 2014 рік; забезпечено складання річного балансу та
уточнення бюджету на 2015 рік по Департаменту, підпорядкованим комунальним підприємствам,
впровадження програмно-цільового методу бюджетотворення.
Підготовлені матеріали для статистичного звіту та складання річного плану закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти (Ф-1), до бюджетного запиту на 2015 рік; з питань
виконання (корегування) Програми капітальних вкладень та введенню в дію потужностей
КМДА, державних і регіональних цільових програм, використання субвенцій, реформування
комунального господарства, фінансово-господарської діяльності за 2014 рік (облік, звіти, запити,
перевірки, тощо).
Протягом кварталу :
- усунуто аварії: 1085 на водопровідних мережах і 29 на мережах водовідведення;
- усунуто аварії на теплових мережах: 373 з гарячого водопостачання, 147 централізованого
опалення;
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- із загальної кількості 201 (187 на балансі у СВКП "Київводфонд") бюветних комплексів не
працює 76(69) одиниць;
- підприємствами-перевізниками вивезення побутових відходів здійснювалося згідно з графіками
відповідно до укладених договорів в установленому порядку;
- КП "Київбудреконструкція" забезпечував супровід проектів і контроль виконання
розпоряджень КМДА в частині, що стосується реконструкції, виконання та технічного нагляду
робіт на об’єктах житлово-комунальної сфери;
- КП "Водно-інформаційний центр" прийняв 21196чол. у тому числі пільгових категорій 5848, а
також 117 іноземців;
- здійснено 5497 поховань та кремації на міських кладовищах.
1.1.Розвиток та реформування житлово-комунальної інфраструктури
Управлінням підготовлено матеріали, організовано та проведено робочі наради та зустрічі:
- за участю доктора технічних наук, професора-проректора Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут» Варламова Г.Б. щодо підвищення
кваліфікації керівників житлово-експлуатаційних організацій, голів ЖБК та ОСББ (13.01.2015);
- за участю представників Комунальної науково-дослідної установи «Науково-дослідний
інститут соціально-економічного розвитку міста» щодо розробки нової оптимізованої
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житловокомунальної інфраструктури для міста Києва на 2016 – 2020 роки (15.01.2015);
- за участю відповідальних осіб, які здійснюють координацію ОСББ при районних в місті
Києві державних адміністрацій з питань запровадження порядку проведення міського конкурсу
енергоефективних проектів у житлових будинках ОСББ/ЖБК м. Києва на умовах
співфінансування та інших організаційних питань (20.01.2015);
- за участі керівників органів самоорганізації населення (ОСН) м. Києва, стосовно
практики реалізації рішення Київської міської ради від 13.11.2014 № 372/372 «Про затвердження
Положення про здійснення органами самоорганізації населення контролю за якістю проведення
ремонтних робіт у житлових будинках, переданих до сфери управління районних в місті Києві
державних адміністрацій» (20.01.2015);
- за участі представників ПП «Столичні будинки» та ОСББ «Білицька 18» щодо
заборгованості зі сплати за послуги централізованого опалення мешканців будинку № 18 на вул.
Білицька (27.01.2015)
- за участю представників КП «ГІОЦ» та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ПАТ «АК Київводоканал»,
ТОВ «Євро-реконструкція» з питань впорядкування відносин учасників ринку житловокомунальних послуг, (13.01.15); (20.01.2015); (27.01.2015);
- у засіданні круглого столу з питання організації конкурсів щодо енергоефективних
заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створено ОСББ та виступ з доповіддю на тему:
«Перспективи міжнародної співпраці у сфері запровадження заходів енергоефективності у
столиці» (04.02.2015);
- з питання експлуатації та обслуговування ТОВ «Альянс-Інвест» житлового будинку № 6
на вул. Тропініна, що належав ВАТ «Завод Укркабель» (12.02.2015);
- за участі представників КП «ГІОЦ» та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ПАТ «АК Київводоканал»,
ТОВ «Євро-реконструкція» та ПАТ «Київгаз» з питань впорядкування відносин учасників ринку
житлово-комунальних (10.02.2015, 25.02.2015);
- за участі представників Департаменту земельних ресурсів та Головного управління
Державної фіскальної служби у місті Києві (ГУ ДФС) у зв’язку з постійними зверненнями від
голів правління ОСББ/ЖБК щодо надання роз’яснень з питання оподаткування і статусу
неприбуткової організації ОСББ/ЖБК, як юридичної особи та нарахування земельного податку
(17.02.2015).
- за ініціативою голови громадської організації «Територіальна громада» міста Києва
Дєдова С.М. проведення зустрічі з головами правління ОСББ (ЖБК) з проблемних питань
(26.02.2015);
- за участі представників КП «ГІОЦ» та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,
ПАТ «АК
Київводоканал», ТОВ «Євро-реконструкція» та ПАТ «Київгаз» з питань впорядкування відносин
учасників ринку житлово-комунальних (02.03.2015);
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Спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями, за участі представників
громадських організацій, голів правління ОСББ та делегати від спільноти до Координаційної
ради проведено робочі зустрічі та представлено презентацію на тему «Про конкурс проектів із
реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках(ОСББ), за наступним графіком:
- у Дарницькій РДА
- 09.02.2015
- у Подільській РДА
- 16.02.2015
- у Голосіївській РДА
- 17.02.2015
- у Печерській РДА
- 18.02.2015
- у Солом’янській РДА - 20.02.2015
- у Оболонській РДА
- 23.02.2015
- у Дніпровській РДА
- 24.02.2015
- у Шевченківській РДА - 25.02.2015
Забезпечено участь у виїзних нарадах:
- за участі Департаменту соціальної політики, комунального підприємства
«Київжитлоспецексплуатація», Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації,
ПАТ «Київенерго», ПАТ «АК «Київводоканал», Головного управління держсанепідемслужби у
місті Києві, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті
Києві, відділу примусового виконання рішень державної виконавчої служби, управління
справами Національної академії наук України та телеканалу «Київ» стосовно комісійного
обстеження житлового будинку № 6/11 на вул. Софії Перовської з питань визначення
балансоутримувача будинку та відновлення електропостачання (03.02.2015).
- у приміщенні Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації відбулася
нарада з питання надання житлово-комунальних послуг мешканцям будинку на проспекті Леся
Курбаса, 14-А (20.02.2015);
- стосовно прийняття-передачі службового житла завод ДП «Антонов» до комунальної
власності територіальної громади м. Києва (24.02.2015).
Забезпечено участь у засіданнях робочих груп Комітету Верховної Ради України з питань
будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, де розглядалися питання:
- робоча група «Гуртожитки» для підготовки пропозицій про вдосконалення законодавчих
актів про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків (05.02.2015, 16.02.2015,
19.02.2015, 24.02.2015, 06.03.2015);
- робоча група стосовно пропозицій до проекту Закону про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку реєстр. № 1565 (09.02.2015, 18.02.2015).
Забезпечено участь у засіданнях постійних комісій Київради:
- з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
щодо:
- оснащення будинків ОСББ (ЖБК) загально будинковими лічильниками та розроблення
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житловокомунальної інфраструктури для міста Києва на 2016 – 2020 роки (20.01.2015);
- про погодження проекту розпорядження Київського міського голови «Про затвердження
персонального складу комісії Київради із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків (23.02.2015).
- про стан відшкодування різниці на гарячу воду мешканцям будинків ОСББ(ЖБК)
(06.03.2015)
про погодження проекту розпорядження КМДА «Про утворення комісії для проведення
конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в
яких створюються ОСББ (ЖБК) (06.03.2015).
- з питань власності щодо:
- розгляду проекту розпорядження «Про безоплатне прийняття від Міністерства
внутрішніх справ України до комунальної власності територіальної громади міста Києва квартир
№№ 34, 70 на вул. Дяченка, 20 в Дарницькому районі» (20.01.2015).
- приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність територіальної громади
міста Києва (28.01.2015). Розглянуто питання щодо:
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підготовки житлового фонду ПрАТ «Компанія Київінвестбуд» до безоплатної передачі в
комунальну власність територіальної громади міста Києва; виключення гуртожитку на вул.
Миколи Василенка, 1 з реєстру будівель, які використовуються під гуртожитки у Солом'янському
районі міста Києва; експлуатацію та обслуговування ТОВ «Альянс-Інвест» житлового будинку №
6 на вул. Тропініна.
- про безоплатне прийняття житлових будинків Державного підприємства «Антонов» до
комунальної власності територіальної громади міста Києва; (17.02.2015, 24.02.2015);
- про прийняття безоплатно до комунальної власності територіальної громади міста Києва
зовнішніх інженерних мереж Товариства з обмеженою відповідальністю «Стиль-блюз»
(17.02.2015, 24.02.2015);
Також прийнято участь у Міжнародній конференції Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України на тему: «Стратегічні напрямки
розвитку ринку управління багатоквартирними будинками в Україні».
Опрацьовано та надано звітні матеріали:
Департаменту економіки та інвестицій:
- про хід реалізації реформ у місті Києві та значення критеріїв оцінки стану впровадження
реформ у підпорядкованій сфері;
- стан виконання завдань, визначених Державною Програмою активізація розвитку
економіки на 2013-2014 роки. Підсумки 2014 року.
- стан виконання завдань та заходів з реалізації Стратегічної ініціативи «Першокласна
інфраструктура» в частині житлово-комунального господарства «Ощадлива енергетика» у 2014
році.
Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України:
- виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунальної
інфраструктури на 2009-2014 роки. Підсумки 2014 року.
Постійно проводиться моніторинг з виконання завдань відповідно до Закону України
«Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних
громад на 2012-2015 роки».
Впродовж звітного періоду забезпечено підготовку, супроводження та погодження у
відповідних службах міста Києва проектів рішень Київради та проектів розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про
приватизацію гуртожитків, прийняття житлового фонду, службового житла, зовнішніх
інженерних мереж, обладнання електролічильників, гуртожитків та об’єктів соціальної
інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста Києва.
На виконання вимог Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків» здійснювалась робота щодо розгляду звернень громадян, зокрема,
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, пов’язаних з видачею ордерів мешканцям
гуртожитків та подальшою приватизацією житлової площі, питання використання кімнат у
гуртожитках, які здаються в оренду.
1.2. Контроль стану експлуатації житлово-комунальної інфраструктури
Протягом січня – березня 2015 року Управлінням контролю експлуатації житловокомунальної інфраструктури організаційно забезпечено та проведено наради під головуванням
заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О. з питань:
- про стан вивезення побутових відходів з території
обслуговування ПрАТ
«Київспецтранс»;
- обрахування тарифів і в тому числі на ТПВ;
-з поточних питань (передача приміщень в яких розміщено ліфтове обладнання на
обслуговування та відповідальне зберігання ліфтовим організаціям; залучення власників та
балансоутримувачів будинків до прибирання прилеглих територій тощо );
- пріоритетних напрямків діяльності Департаменту житлово-комунальної інфраструктури у
2015 році.
- з поточних питань (взаєморозрахунки між тепло-водопостачальними підприємствами та
житловими організаціями; про виплату заробітної плати працівникам підприємств житлового
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господарства комунальної власності міста; про Регламент співпраці житлових організацій міста
Києва та ПАТ «АК «Київводоканал» для забезпечення здійснення населенням міста Києва
заходів з повірки квартирних приладів обліку холодної води»).
- з поточних питань (Критерії оцінки районних в місті Києві державних адміністрацій під
час проведення двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста;
Повірка квартир них приладів обліку холодної та гарячої води; Виконання та аналіз звернень
громадян міста Києва до КБУ «Контактний центр»; Розрахунки тепло, -водопостачання
підприємств за надані житловими організаціями послуги).
Підготовлено матеріали та взято участь у:
- нараді з питання формування плану заходів щодо фінансового оздоровлення
ПрАТ
«Київспецтранс»;
засіданнях робочої групи по розробленню організаційно-правових заходів з
удосконалення та оптимізації структури управління житлово-комунальним господарством міста
Києва;
- нараді з питання узгодження переліку моніторингових показників ефективності діяльності
районних в місті Києві державних адміністрацій.
- нараді з питанні розрахунків між тепло-водопостачальними підприємствами та
житловими організаціями в Печерському районі;
- у виїзній нараді на честь Хрещення Господнього у Парку культури і відпочинку
«Гідропарк» з нагоди свята «Водохреща»;
- у виїзній нараді з питання санітарно-технічного стану житлового будинку № 152 на вул.
Фрунзе та прибудинкової території в Оболонському районі м. Києва;
засіданнях робочої групи по розробленню організаційно-правових заходів з
удосконалення та оптимізації структури управління житлово-комунальним господарством міста
Києва;
- нараді з питання «Про підсумки проведення новорічно-різдвяних свят у місті Києві»;
- виїзній нараді з питання підготовки та проведення заходу із відзначення Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав;
нараді під головуванням Пантелеева П.О. щодо формування проекту Переліку
природоохоронних заходів у місті Києві у 2015 році;
нараді під головуванням Пантелеева П.О. з питання розрахунку на вивезення та
утилізацію ТПВ;
нараді під головуванням Пантелеева П.О. з підприємствами-перевізниками ТПВ з
поточних питань;
- нараді під головуванням Пантелеева П.О. щодо вшанування подвигу учасників Революції
гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні;
- нараді під головуванням Пантелеева П.О. щодо розрахунку тарифу на вивезення ТПВ;
- у розширеному засіданні Колегії Київської міської державної адміністрації з питання
«Про стан проходження опалювального сезону 2014-2015 року в м. Києві»;
- у виїздній нараді з поточних питань;
- семінарі з питань порушень в організаціях норм чинного трудового законодавства
пов’язаних із змінами в структурі підприємств та можливим наміченим скороченням;
- засіданнях робочої групи по розробленню організаційно-правових заходів з
удосконалення та оптимізації структури управління житлово-комунальним господарством міста
Києва;
- у нараді під головуванням Пантелеева П.О. з питання заміни будинкових покажчиків на
виконання рішень Київради щодо перейменування вулиць міста;
у громадських слуханнях та публічному представленні інформації про виконання
бюджету Департаментом житлово-комунальної інфраструктури за 2014 рік;
- у нараді за участю ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ПАТ АК «Водоканал», ТОВ «Еврореконструкція», КП «ГІОЦ», КП «Київжитлоспецексплуатація», директора КБУ «Контактний
центр міста Києва» з питань розроблення алгоритму опрацювання звернень громадян щодо
надання житлово-комунальних послуг;
- взято участь в об’їзді Деснянського та Дніпровського районів, а також в засіданні комісії
з проведення весняного двомісячника з благоустрою;
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- взято участь у нараді в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації
щодо упорядкування вул. Володимирської, 1-14;
- взято участь у засіданні круглого столу Національного форуму з питання «Законодавче
регулювання поводження з відходами в Україні»;
- взято участь у другій стратегічній сесії з розробки загальнодержавної та загальнокиївської стратегії поводження з твердими побутовими відходами.
Організовано та проведено:
• нараду з питання встановлення засобів обліку електричної енергії у житлових будинках
балансоутримувачам яких є КП «Господар» за участю представників ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та
представників комунального підприємства Дарницького району.
• нараду з питання механізму створення та обсягів наповнення бази даних об’єктів
нерухомості в місті Києві (на виконання п.1 протоколу доручень №1 від 30.01.2015 про
адміністрування податку на нерухомість в місті Києві) за участю представників КП «ГІОЦ»,
Бюро технічної інвентаризації, міграційної служби та ГУ ДФС м. Києва.
• нараду з питання проведення звірки дислокації житлових будинків, що не передані до
зони обслуговування ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за участю представників «Керуючих компаній» та
фахівців ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
Щопонеділка надається інформація Міністерству регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України стосовно ліквідації наслідків
негоди (кількість снігоприбиральної техніки, посипкового матеріалу).
Щоденно надається інформація Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища стосовно ліквідації наслідків негоди (кількість снігоприбиральної
техніки, посипкового матеріалу).
Управління здійснює постійний контроль за станом проходження опалювального
сезону; моніторинг відключень житлових будинків від опалення, ГВП, ХВП , електропостачання
внаслідок аварійних пошкоджень та щоденне інформування керівництва Киїіської міської
державної адміністрації, Мінрегіону України .
За результатами проведених робочих нарад підготовлено проекти розпорядженнь
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про
затвердження адресного переліку виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних
майданчиків у місті Києві у 2015році», «Про затвердження адресних переліків виконання робіт з
капітального ремонту житлового фонду міста Києва у 2015 році», «Про підготовку міського
господарства до зимового періоду 2015-2016», які погоджуються структурними підрозділами
Київської міської державної адміністрації.
Постійно ведеться робота по своєчасному і якісному розгляду звернень громадян до служби
допомоги киянам КБУ «Контактний центр міста Києва 1551», до КМДА, звернення народних
депутатів України, депутатів Київради, опрацьовуються доручення керівництва Київської міської
державної адміністрації, її структурних підрозділів, інформаційні запити в межах компетенції,
листи службової кореспонденції. Здійснюється підготовка інформації засобам масової інформації
з питань віднесених до сфери житлово-комунального господарства.
1.3. Енергоефективність та енергозбереження
Протягом кварталу було виконано наступний обсяг робіт:
Щодо нарад:
- підготовлено матеріали та прийнято участь у засіданні Експертної групи з питань
життєзабезпечення та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства під
головуванням міського голови В.В.Кличка;
- підготовлено матеріали та прийнято участь у нарадах під головуванням заступника голови
Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О.:
- з представниками NEFCO з метою розвитку подальшої співпраці та обговорення стану
реалізації трьох проектів з підвищення енергоефективності;
- щодо необхідності внесення змін до переліку закладів для замовлення проектнокошторисної документації, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.12.2014 № 1399;
- щодо питання оптимізації міських цільових програм з енергозбереження;
7

- питання прийняття на комерційний облік лічильників теплової енергії, які були
встановлені у 2014 році за рахунок коштів із різних джерел фінансування;
- питання реконструкції будівель та інженерних мереж житлових масивів «Теремки»,
«Виноградар», «Мінський», можливості та доцільності розробки техніко-економічного
обґрунтування (далі – ТЕО), а також визначення замовника та джерел фінансування робіт з
розробки ТЕО;
- питання реалізації проекту «Демо - Україна» в місті Києві;
- питання встановлення приладів обліку теплової енергії житлових будинках у 2015 рік;
- питання аналізу роботи модульних індивідуальних теплових пунктів, якості їх
обслуговування та налаштування;
- питань технічної можливості встановлення приладів обліку теплової енергії;
- з представниками ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» щодо внесення змін до Інвестиційної програми,
зокрема змінити об’єкти, на яких планувалось встановлення приладів обліку послуги з
централізованого постачання гарячої води, на об’єкти для встановлення приладів обліку послуги
з централізованого опалення;
- взято участь у семінарі для другої групи міст-партнерів USAID.
- взято участь у робочому семінарі TRACE – Енергетична ефективність міста Києва та шлях
його енергетичної трансформації, метою якого є:
- презентація звіту з вихідного стану м. Києва, його енергетичної ефективності та
характеристика секторів;
- знаходження взаєморозуміння з питань методології створення і вибору відповідних
заходів з енергетичної ефективності;
- вибір пріоритетних секторів з метою впровадження заходів з енергетичної ефективності;
- обговорення пріоритетних рекомендацій з енергетичної ефективності;
- обрання заходів з енергетичної ефективності за згодою місцевих зацікавлених сторін;
- попередня домовленість про склад і пріоритети створення Програми енергоефективної
трансформації міста.
Надано інформацію ЦОВВ:
- лист до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України щодо заходів з економії природного газу;
- Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
щодо стану оснащення побудинковими приладами обліку теплової енергії;
- Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
щодо реалізації «Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для
міста Києва» за 2014 рік;
- лист до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України щодо
виконання Національного плану дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 року;
- лист на адресу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
щодо затвердження плану заходів економії природного газу до кінця 2014 року та на
опалювальний період 2014/15 р;
- лист до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України щодо
виробництва енергії об`єктами відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива по
місту Києву за 2014 рік;
- лист до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України щодо
виконання пунктів 4 та 17 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану
заходів з імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради 2009/28/ЄС»;
- Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо стану реалізації проекту із
залученням позики NEFCO і коштів Фонду Е5Р;
- Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо пропозиції
Держмолодьжитла про стимулювання реалізації проектів із енергозбереження у житловому
секторі;
- Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України щодо
затвердження плану заходів економії природного газу до кінця 2014 року та на опалювальний
період 2014/15 років;
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- Мінприроди України та Мінфін України щодо реструктуризації запозичень міста Києва та
використання коштів державного бюджету, що надійшли в рамках Кіотського протоколу до
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, для реалізації проектів цільових екологічних
(зелених) інвестицій у місті Києві;
- Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо участі у програмі грантів з
Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;
- Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України щодо
моніторингу виконання заходів регіональних та галузевих програм підвищення
енергоефективності і програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами
шляхом їх раціонального використання надаємо інформацію стосовно реалізації
енергоефективних заходів;
- Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг стосовно вжиття заходів щодо переведення в установленому порядку всіх
категорій споживачів на облік теплової енергії і природного газу з використанням приладів
комерційного обліку теплової енергії;
- Міністерству регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ стосовно вжиття заходів щодо
комерційного обліку теплової енергії і вдосконалення системи теплопостачання з метою
зменшення непродуктивних втрат енергоносіїв.
Підготовлено проекти ропоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):
- проект розпорядження «Про затвердження змін до складу експертної робочої групи з
питань життєзабезпечення та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства»;
- проект розпорядження «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної
енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2015 рік для бюджетних установ,
що фінансуються з бюджету міста Києва, та КП «Київміськсвітло»;
- проект розпорядження «Про утворення Дорадчого комітету з питань розробки плану дій
сталого енергетичного розвитку міста Києва»;
- проект розпорядження «Про внесення змін у структуру Департаменту житловокомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)».
Поінформовано керівництво КМДА щодо:
- стану розроблення проектів програм встановлення засобів обліку та регуляторів теплової
енергії у будинках комунальної власності, а також надано інформацію щодо технічної
можливості встановлення таких приладів;
- залучення екологічних інвестицій та реалізації у м. Києві енергозберігаючих проектів із
залученням коштів цільових програм екологічних інвестицій;
- можливості заміни промислових електроплит у бюджетній сфері на енергоефективні;
- стану розгляду законопроектів з питання реалізації енергосервісних договорів та
здійснення закупівель енергосервісу;
- затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2015 рік для установ, що фінансуються
з бюджету м. Києва;
- результатів зустрічі із представниками Північної Екологічної Фінансової Корпорації
(NEFCO) 13 січня 2015 року;
- залучення екологічних інвестицій та реалізації у м. Києві енергозберігаючих проектів із
залученням коштів цільових програм екологічних інвестицій;
- співпраці з компанією «Ciklum» у проведенні енергоаудиту;
- застосування сучасного енергозберігаючого вуличного освітлення ТОВ «Альтеренс»;
- доопрацювання плану заходів із запровадження енергоефективних технологій та заходів
термомодернізації з врахуванням пропозицій, наданих до проекту ПСЕР та проекту бюджету м.
Києва на 2015 рік;
- реалізації проекту із заміни промислових електроплит в закладах бюджетної сфери м.
Києва на енергоефективні;
- реалізації проекту між КМДА, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та французькою компанією
«SOURECA»;
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- підготовки адресного переліку житлових будинків, у яких будуть встановлені прилади
обліку теплової енергії у 2015 році;
- результату особистого прийому гр. Сигляника та прийняття відповідних рішень;
- співпраці з компанією «Ciklum» та причин припинення співробітництва;
- співпраці з компанією «Інтервест» щодо розміщення твердопаливної котельні у ДНЗ №
121;
- проведення порівняльного аналізу споживання теплової енергії по житловим будинкам, в
яких протягом 2014 року встановлено прилади обліку споживання теплової енергії;
- затвердження механізму дієвого контролю за енергоспоживанням установ, що
фінансуються з бюджету міста Києва та КП «Київміськсвітло», в частині дотримання лімітів
споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення
на 2015 рік;
- компенсації частини процентної ставки за користування кредитом, який буде наданий
банком фізичній особі на придбання енергозберігаючого обладнання в рамках реалізації
Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015;
- реалізації у місті Києві проектів з термосанації за рахунок коштів цільових екологічних
(зелених) інвестицій;
- прискорення підготовки та погодження проекту розпорядження, яким буде затверджено
перелік об’єктів для оснащення інженерних вводів житлових будинків комунальної форми
власності, ЖБК та ОСББ теплолічильниками разом з програмно-апаратною частиною
диспетчеризації;
- конкретизації задач та результатів виконання плану заходів щодо запровадження
енергоефективних технологій та заходів термомодернізації, завдань, визначених Програмою
економічного та соціального розвитку та бюджету міста Києва на 2015 рік.
Підготовлено та подано для узагальнення структурним підрозділам ДЖКІ інформацію
щодо:
- заходів з енергозбереження у місті Києві;
- результатів діяльності у підпорядкованій сфері для підготовки щорічного звіту
Президенту України «Про результати діяльності, виконання виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією) покладених на нього повноважень,
суспільно-політичне та соціально-економічне становище у м. Києві у 2014 році»;
- інвестиційних програм (проектів), фінансування яких планується (виконується) за рахунок
міжнародних фінансових організацій в рамках реалізації проекту технічної допомоги «Україна трансформаційне підвищення енергетичної ефективності в містах»;
- порядку встановлення будинкових теплових лічильників;
- виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на
2010 – 2014 роки;
- порядку встановлення будинкових теплових лічильників;
- проведеної роботи протягом 2009-2014 року з виконання Загальнодержавної програми
реформування і розвитку житлово - комунального господарства;
- підготовки проекту програми встановлення приладів обліку теплової енергії житлових
будинках у 2015 рік;
- існуючого стану оснащення приладами обліку теплової енергії житлові будинки міста
Києва та потреби у їх встановленні у 2015 році;
- виконання «Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для
міста Києва» за весь період дії програми;
- розроблення проекту програми оснащення житлового фонду приладами обліку;
- встановлення засобів обліку теплової енергії;
- технічної можливості встановлення приладів обліку теплової енергії;
- пропозицій районних в м. Києві державних адміністрацій стосовно пріоритетних об’єктів,
де необхідно встановити теплолічильники та здійснити заходи з термосанації;
- інвентаризації житлових будинків, де наявні прилади обліку теплової енергії;
- існуючого стану оснащення житлового фонду лічильниками ЦО та ГВП.
Інше
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- підготовлено лист до Департаменту економіки та інвестицій з пропозиціями щодо складу
робочої групи з реалізації стратегічної ініціативи «Ощадлива енергетика»;
- підготовлено лист Департаменту економіки та інвестицій щодо переліку інвестиційних
проектів у сферах, визначених Європейським інвестиційним банком для участі у відборі
проектних пропозицій;
- підготовлено лист Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища щодо про надання дозволу на проведення тепловізійної аерозйомки території м.
Києва у нічні години;
- підготовлено лист гр. Морозу М.В. з наданням інформації щодо енергозбереження у м.
Києві та наявності ОСББ;
- підготовлено лист депутату Київської міської ради Федоренку І.П. щодо розробки
проектно-кошторисної документації для ряду медичних закладів для здійснення їх термосанації;
- підготовлено лист депутату Київської міської ради Гончарову В.В. щодо встановлення
індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках та реконструкції систем гарячого
водопостачання;
- підготовлено лист депутату Київської міської ради Велімовському А.Р. щодо
встановлення приладів обліку теплової енергії у ряді житлових будинків у Дніпровському районі
м. Києва;
- підготовлено лист депутату Київської міської ради Терентьєву М.О. щодо встановлення та
ремонту індивідуальних теплових пунктів уряді житлових будинків;
- опрацьовано та погоджено загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та
електричної енергії на 2015 рік вісімнадцяти підприємствам;
- проінформовано проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» щодо
стану опрацювання проектів, що реалізуються за рахунок кредитного фінансування НЕФКО,
опрацювання макету зовнішньої соціальної реклами;
- проінформовано Асоціацію «Енергоефективні міста України» про контактну особу по
реалізації проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»;
- надано пропозиції КП «Київське інвестиційне агентство» щодо розробленого механізму
підготовки та реалізації інвестиційних проектів із встановлення котелень на біопаливі;
- підготовлено лист ТОВ «НК МЕТРІКС» щодо проведення тепловізійного обстеження
будівель та споруд;
- підготовлено лист ТОВ НТФ»АВЕС» щодо застосування кавітаційних систем для тепло
забезпечення житлових та інших будівель;
- підготовлено лист Київському Молодіжному центру щодо оптимізації використання
природного газу у м. Києві;
- -підготовлено лист Департаменту охорони здоров’я, Департаменту соціальної політик,
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту щодо внесення змін до розпорядження КМДА №
1399 в частині виключення з переліку восьми бюджетних закладів;
- підготовлено лист Департаменту охорони здоров’я щодо створення сектора
енергоменджменту в структурі Департаменту;
- підготовлено лист ряду інститутів Академії Наук України щодо пропозицій гр. Убоженка
В.В. щодо використання двигунів Стерлінга;
- підготовлено лист депутату Київської міської ради щодо економії енергоресурсів під час
подовжених шкільних канікул у м. Києві;
- підготовлено лист ДП «ЕКО» щодо оснащення приладами обліку теплової енергії
відомчих будинків;
- підготовлено лист Департаменту охорони здоров’я щодо облаштування котельні на
біопаливі;
- підготовлено лист ТОВ «Інбуд - ХХІ» щодо можливостей у співробітництві з КМДА;
- підготовлено лист народному депутату Томенку М.П. щодо пропозицій ТОВ «ОДЕСЕМ»;
- підготовлено два листа ТОВ «ОДЕСЕМ» щодо можливостей у співробітництві з КМДА;
- підготовлено лист гр. Штефанюку П.І. щодо раціоналізаторської пропозиції, надані
критичні зауваження;
- підготовлено лист гр. Коломійцю О.Й. щодо готовності співпраці (участі у проектах КП
ГВП з термосанації);
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- підготовлено лист гр. Сиглянику щодо перенаправлення
його пропозицій до
Мінпаливенерго для подальшого опрацювання;
- підготовлено лист до Мінпаливенерго з раціоналізаторською пропозицією гр. Сигляника
для подальшого опрацювання;
- надано відповідь на інформаційний запит щодо встановлення приладів обліку теплової
енергії;
- підготовлено лист депутату Київської міської ради Пабату О.В. щодо надання адресного
переліку об`єктів із зазначенням конкретно вжитих заходів з енергозбереження по виконанню
робіт та фінансуванню;
- лист КП «Київське інвестиційне агентство» винесення на розгляд першої інвестиційної
комісії проектів встановлення модульних біопаливних котелень на об’єктах соціальної сфери
міста Києва;
- підготовлено лист Департаменту промисловості та розвитку підприємництва щодо
залучення наукового потенціалу до розвитку міста Києва;
- надано відповідь на інформаційний запит Управлінню інформаційного забезпечення щодо
узгодження зйомки телеканалу ICTV;
- надано відповідь Управлінню розвитку та реформування житлово-комунальної
інфраструктури щодо опрацювання проекту Угоди взаємообміну інформаційними ресурсами між
Держстатом та Київською міською державною адміністрацією;
- підготовлено лист Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації щодо
включення проектів з впровадження технології, яка передбачає використання теплових насосів
для теплопостачання будівель соціально-бюджетної сфери, а саме закладів освіти;
- підготовлено лист ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» стосовно пропозицій ВАТ «Альтер Груп» щодо
зниження витрат на ТЕЦ і котельних міста Києва при виробництві тепла;
- підготовлено лист на надано відповідь народному депутату України Левченку Ю.В. щодо
встановлення приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь народному депутату України Андрієвському Д.Й.
щодо встановлення приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь народному депутату України Іллєнку А.Ю. щодо
встановлення приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь народному депутату України Ар’єву В.І. щодо
встановлення приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь народному депутату України Супруненку О.І.
щодо встановлення приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь
депутату Київради Галушці А.М щодо
встановлення приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь депутату Київради Ганносі Б.І. щодо встановлення
приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь депутату Київради Негричу М.М. щодо
встановлення приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь депутату Київради Овраменко О.В. щодо
встановлення приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь депутату Київради Пишняку В.П. щодо
встановлення приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь депутату Київради Мусі В.В. щодо встановлення
приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь депутату Київради Бондаренку В.Д. щодо
встановлення приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь
депутату Київради Павлику В.А. щодо
встановлення приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь депутату Київради Шлапак А.В. щодо
встановлення приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь депутату Київради Мандрик В.Л. щодо
встановлення приладів обліку теплової енергії;
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- підготовлено лист на надано відповідь депутату Київради Сулизі Ю.А. щодо встановлення
приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь депутату Київради Колодію Б.В. щодо
встановлення приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь депутату Київради Біличу В.О. щодо встановлення
приладів обліку теплової енергії;
- підготовлено лист на надано відповідь депутату Київради Пабату О.В. щодо переліку
приладів обліку теплової енергії, які будуть встановлені;
- підготовлено лист на надано відповідь 24 ОСББ та ЖБК;
- підготовлено лист на надано відповідь 52 громадянам.
1.4. Розвиток природних монополій
Протягом першого кварталу 2015 року управлінням природних монополій було виконано
наступний обсяг робіт:
1. Забезпечено підготовку 2 засідань Ліцензійної комісії з питань ліцензування
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії,
централізованого водопостачання та водовідведення.
За результатами розгляду питань та прийнятих рішень забезпечено розроблення та
супроводження погодження 5 проектів розпоряджень КМДА про видачу ліцензій на
провадження відповідних видів господарської діяльності.
Подано дані до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензії на
право провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії щодо нових ліцензіатів на цей вид діяльності.
Забезпечено щомісячне інформування:
- Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
про ліцензовану діяльність, використання бланків ліцензій, про надані адміністративні
послуги;
- Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
стосовно суб’єктів господарювання, яким КМДА видано ліцензії на право впровадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення,
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими
мережами;
- Департаменту промисловості та розвитку підприємництва щодо надання
адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру.
2. Забезпечено ведення моніторингу стану проходження опалювального сезону 20142015 років та підготовку інформаційних матеріалів з цього питання до селекторних нарад
Кабінету Міністрів України та Мінрегіону, розширених апаратних нарад КМДА та інших
заходів.
3. Забезпечено опрацювання та інформування про результати з питань, що стосуються:
- отримання ліцензіатами КМДА у сфері теплопостачання висновків Державної цінової
інспекції щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат, пов’язаних з
виробництвом, постачанням та транспортуванням теплової енергії, послугами з
централізованого опалення та гарячого водопостачання, для подальшого коригування
(встановлення) відповідних тарифів та укладання договорів на постачання природного газу із
НАК «Нафтогаз України»;
- виконання заходів, спрямованих на безперебійну роботу об’єктів водопостачання та
водовідведення, забезпечення належної якості питної води та її контролю в період пропуску
льодоходу, повені та паводків 2015 року;
- стану приймання-передачі інженерних мереж та інших об’єктів інфраструктури до
комунальної власності територіальної громади міста Києва з подальшою передачею їх у
володіння та користування експлуатуючим організаціям;
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- оснащення підприємств теплопостачання, що здійснюють свою діяльність на території
міста Києва, технологічними засобами обліку теплової енергії;
- погодження балансу розподілу граничної величини споживання електричної
потужності;
- постачання питної води відповідно до діючих нормативів та проведення контролю за її
якістю;
- реалізації заходів, визначених стратегічною ініціативою «Першокласна
інфраструктура» та цільові показники виконання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року;
- виконання критеріїв оцінки стану впровадження реформ у підпорядкованій сфері;
- стан виконання у 2014 році заходів Регіональної програми модернізації комунальної
теплоенергетики та системи теплопостачання м. Києва на 2011-2015 роки, Міської цільової
програми «Гаряча вода у місті Києві» на 2011-2015 роки; Цільової програми «Питна вода міста
Києва на 2011-2020 роки», Програми реформування та розвитку житлово-комунального
господарства м. Києва на 2010-2014 роки.
4. Опрацьовано питання, пов’язані з передачі громадських вбиралень, бюветних
комплексів та фонтанів на баланс ПАТ «АК «Київводоканал».
5. Проведено аналіз стану споживання обсягів природного газу споживачами м. Києва, за
результатами якого надавалась інформацію НАК «Нафтогаз України» щодо перевищення
використання обсягів природного газу споживачами міста Києва.
6. Забезпечено ведення постійного моніторингу функціонування бюветних комплексів та
проведених робіт з усунення пошкоджень на водопровідних та каналізаційних мережах.
7. Забезпечено щоквартальне інформування Ради національної безпеки та оборони
України і Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони
України.
8. Надано Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України інформацію щодо:
- доцільності скасування Інструкції із застосування гіпохлориту натрію для знезараження
води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення;
- якості питної води у мікрорайоні Бортничі м. Києва.
9. Забезпечено розроблення, супроводження погодження та видання:
- розпорядження ВО КМР (КМДА) «Про визнання таким, що втратило чинність
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06.03.2014 № 241 «Про впровадження пілотного проекту з виконання ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» функцій виконавця послуг з централізованого опалення та постачання
гарячої води на території Голосіївського, Деснянського та Подільського районів»;
- проекту розпорядження ВО КМР (КМДА) «Про здійснення контролю за дотриманням
ліцензіатами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва
теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової
енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання
теплової енергії»;
- проекту розпорядження ВО КМР (КМДА) «Про завершення опалювального сезону в
місті Києві».
10. Спільно з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ПАТ «Київгаз», ПАТ «АК «Київводоканал», СВКП
«Київводфонд» протягом першого кварталу опрацьовано низку ситуаційних питань,
пов’язаних з експлуатацією систем централізованого тепло-, газо-, електро-, водопостачання
та водовідведення, комплексів бюветного водопостачання, за результатами яких надано
пропозиції щодо вирішення проблемних питань.
Загалом протягом першого кварталу 2015 року управлінням було опрацьовано 1273
доручень і листів, з них 115 – звернення громадян, 32 – депутатських звернень, 28 –
інформаційних запитів.
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15. Реалізація проектів у сфері житлово-комунальної інфраструктури
Протягом першого кварталу 2015 року управлінням реалізації проектів у сфері житловокомунальної інфраструктури було виконано наступний обсяг робіт:
Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік по Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури затверджена розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.03.2015 №270 у
частині поточних капітальних вкладень у сумі 260 771,1 тис. грн, у тому числі:
по бюджету розвитку – 260 750,9 тис. грн;
власні та залучені кошти – 20,2 тис. грн.
В цілому за звітний період поточного року освоєно капітальних вкладень 918,5 тис. грн,
що становить до Програми – 0,35 %.
По джерелах фінансування:
бюджет розвитку – виконання становить 916,7 тис. грн, або 0,35 % від запланованого
річного обсягу робіт;
власні та залучені кошти - виконання становить 1,8 тис. грн, або 8,9 % від запланованого
річного обсягу робіт.
До Програми включено 50 об’єктів капітального будівництва.
З них головні напрями:
об’єкти водопровідного господарства – 4;
об’єкти каналізаційного господарства –6;
протизсувні заходи – 11;
об’єкти із забезпечення теплопостачання – 9.
2014 рік характеризується наступними показниками:
Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації
На ділянці № 2 дамб мулових полів БСА у 2014 році Відсипано грунт в упорну призму
верхового укосу. Проведено роботи з нарощування дамб до проектних відміток, а саме
зведення та розширення перемички 2 L=580 м – 42,0 тис. м³, зведення дамби від ПК26-ПК31
L=500 м – 35,0 тис. м³, від ПК31-ПК34 L=300 м – 30,0 тис. м³. Зведення дамби ПК 37-34 L=300
м та перемички L=580 м – 32,0 тис. м³.
Будівельно-монтажні роботи виконано на суму 29 717,9 тис. грн та оплачено у повному
обсязі.
Будівництво Другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в місті Києві
По даному об’єкту з початку будівництва виконано значну частину будівельних робіт із
загальної довжини колектора 9,8 км, залишилось виконати проходку довжиною 236 м на
ділянці від ствола №11 до ствола №12. Через відсутність фінансування прохідницькі роботи
на вказаній ділянці тимчасово призупинені, тунелепрохідницький комплекс вартістю 15 млн
грн затискається породою і може бути виведений із ладу або взагалі втрачений.
На ділянці від камери №1 до ствола №6 довжиною 4,2 км завершено монтаж вторинної
обробки, виконано врізку до Правобережного колектора і частково виконано влаштування
вторинної обробки на ділянці від ствола №6 до ствола №9 довжиною 3,6 км (вже змонтовано
0,7 км і залишилось 2,9 км). Загалом виконано вторинну обробку колектора на довжині 4,9 км,
тобто рівно половина тунелю колектора вже готова, на першій черзі від камери №1 до ствола
№6 залишилось завершити тільки комплекси переключень.
Під час повної зупинки фінансування ПАТ «Київметробуд» продовжує виконувати
роботи з обслуговування прохідницької техніки, підтримування підземних виробок, відкачки
ґрунтових вод із недобудованого колектора.
З метою визначення генпідрядної організації для продовження виконання будівельних
робіт по даному об’єкту 28.11.2014 року було опубліковано оголошення про проведення
відкритих торгів. 29.12.2014 року відбулося розкриття пропозицій учасників конкурсних
торгів.
29.01.2015 року відбулось засідання Комітету з конкурсних торгів, на якому було
прийнято рішення про акцептування пропозиції учасника Публічного акціонерного товариства
«Київметробуд», процедури закупівлі будівельні роботи по об’єкту «Будівництво Другої
нитки головного міського каналізаційного колектора в м. Києві», ціна пропозиції 672 130
876,00 грн (з ПДВ).
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Укладено договір з Публічного акціонерного товариства «Київметробуд» від 27.02.2015
№173/30/14-15. Підготовлено пакет документів на оформлення дозволу на виконання БМР в
інспекції державного архітектурного контролю.
По об’єкту підготовлено та затверджено заступником голови КМДА Пантелеєвим П.О.
титули перехідної будови на 2015 рік та титул будови (об’єкта), будівництво якої розпочалось
у 1993 році, і які на сьогодні знаходяться в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі
України на погодженні.
Реконструкція дюкерних переходів через річку Дніпро
Дюкерні переходи (7 сталевих ниток Ø 1400 мм) призначені для перекачки стічних
каналізаційних вод всієї Правобережної частини м. Києва на Бортницьку станцію аерації для
подальшої очистки.
Під річкою Дніпро прокладено стальні дюкери діаметром 1400 мм 7 ниток, збудовані в
1964 році – 4 нитки, в 1975 році – 1 нитка, в 1977 році – 1 нитка та в 1989 році 1 нитка. На
протязі уже досить тривалого терміну експлуатації металічні конструкції дюкерів зазнавали
постійного руйнівного впливу водно – газового середовища і температурно – вологісних
чинників стічних вод та зовнішнього впливу течій річки.
Через довгостроковий період експлуатації дюкерні переходи мають велику ступінь зносу
та потребують реконструкції.
Укладена додаткова угода на виконання проектно-вишукувальних робіт. Виконання за
березень місяць 2015 року становить 918,4 тис грн.
По об’єкту підготовлено та затверджено заступником голови КМДА Пантелеєвим П.О.
титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва, і який на сьогодні
знаходяться в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України на погодженні.
Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 в с.
Підгірці Обухівського району Київської області
КП «Київбудреконструкція» було надіслано лист до Державного науково-виробничого
підприємства «Геоінформ України» та отримані адреси родовищ для видобування супіску або
суглинку, розташованих в Обухівському, Васильківському та Києво-Святошинському районах
Київської області.
Були надіслані листи запити до організацій ПАТ «Корчуватський комбінат будівельних
матеріалів» ( Креничанський кар’єр, відстань від полігону 4 км), ТОВ «Фумігант Агро» с.
Підгірці (відстань від полігону 4 км), ТОВ «Собі» (Копачівський кар’єр, відстань від полігону
28 км), ТОВ «Обухівське підприємство будівельних матеріалів» (відстань від полігону 18 км)
та отримані відповіді, а саме.
ПАТ «Корчуватський комбінат будівельних матеріалів» підтвердив інформацію про
консервацію кар’єру та припинення видобутку ґрунту.
ТОВ «Обухівське підприємство будівельних матеріалів» повідомило про відсутність
необхідної кількості суглинку.
ТОВ «Собі» підтвердило наявність заявленої кількості ґрунту, надав копії дозволу на
користування надрами та результати лабораторного визначення фізичних та класифікаційних
характеристик ґрунту.
ТОВ «Фумігант Агро» підтвердив наявність заявленої кількості ґрунту, надав копії
результатів лабораторного визначення фізичних та класифікаційних характеристик ґрунту, але
попередив про відсутність дозвільних документів на користування надрами (в процесі
оформлення).
Таким чином для визначення залишилися два кар’єра :
ТОВ «Собі» (Копачівський кар’єр, відстань від полігону 28 км) вартість ґрунту 31 грн/т
(з ПДВ) за умови розроблення та завантаження на кар’єрі в транспорт силами та засобами
Підрядника.
ТОВ «Фумігант Агро» кар’єр біля с. Підгірці (відстань від полігону 4 км) Дозвільні
документи будуть оформлені на протязі 2-х місяців. Договірна ціна на грунт в процесі
обговорення.
В кошторисній документації 2013 року закладена вартість 12,5 грн/т (без ПДВ та
завантаження) Креничанського кар’єру (відстань від полігону 4 км) .
Надані результати лабораторного
визначення фізичних та класифікаційних
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характеристик грунту ТОВ «Собі» (Копачівський кар’єр) були надані до ПАТ «Укрводпроект»
для опрацювання.
Після підтвердження відповідності характеристик грантів проектним вимогам було
прийнято рішення щодо врахування при перерахунку кошторисної документації договірної
ціни на грунт 31 грн/т ( з ПДВ) та укладення договору Підрядником з ТОВ «Собі» .
Спільно з ПрАТ «Київспецтранс» та ПАТ «Укрводпроект» було опрацьовано питання
стосовно технічних характеристик занурювальних насосів «Grundfos» APG.50.92.3Ex.
Станом на теперішній час ПраТ «Київспецтранс» використовує насоси іншого виробника
фірми «Homа» тому часткове виконання проектних рішень
потребує підтвердження від фірми постачальника взаємозамінюваність насосів фірми
«Grundfos» замість фірми «Homа».
Було обговорено та прийнято рішення закупити каналізаційні насоси Homa Barracuda
GRP 111D -2 шт., які використовуються на КНС-1. Таке рішення було обумовлено тим, що
відповідно до проектного рішення заміна насосів Homa Barracuda GRP 111D на «Grundfos»
передбачається при виконанні реконструкції всієї КНС-1 за умови відкачки фільтрату з
підземної частини станції та додаткової закупки і встановлення автомуфти до насосу
«Grundfos» та шафи керування LCD108.400.3.20SD.
З метою недопущення виникнення технічних збоїв роботи КНС-1 в період весняних
паводків було прийнято рішення заміни існуючих насосів Homa на насоси тієї ж марки.
Підготовлено та направлено ПрАТ «Київспецтранс» (лист від 24.03.2015 року №247/4130/2) необхідні документи для коригування проектно-кошторисної документації згідно до
ДСТУ Б Д.1.-1:2013 з урахуванням всіх змін та доповнень в проектній документації (у т.ч.
вартість суглинку станом на 24.03.2015 року в розмірі 31,0 грн за тону включаючи ПДВ та
орієнтовну відстань від кар’єру до полігону 28 -30 км, надану ТОВ «Собі» (Копачівський
кар’єр).
Реконструкція систем теплопостачання житлових будинків
(перелік об’єктів визначається розпорядженням КМДА від 20.04.12 №645).
Відповідно до укладених договорів з КП «Київський міський центр земельного кадастру
та приватизації землі» виконуються робота по виготовленню проектів землеустрою (дві
адреси).
ТОВ «703 МОЗКО» завершується проектні роботи (5 адрес). ТОВ «ГЕОПРОЕКТ»
виконуються інженерно-геологічні вишукування (5 адрес).
Оснащення інженерних вводів житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК
та ОСББ теплолічильниками разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації
Сформовано переліки житлових будинків для виконання робіт.
Затверджено Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.03.2015 №
273 «Про оснащення інженерних вводів житлових будинків комунальної форми власності,
житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
теплолічильниками
разом
з
програмно-апаратною
частиною
диспетчеризації».
Розпорядженням затвердженого 913 адрес.
Борги за 2014 рік у сумі 201,2 тис. грн оплачено.
Визначений підрядник на встановлення 298 лічильників (ТОВ Фірма «СЕМПАЛ Ко
лтд»), договора на виконання ПКД на стадії укладання. На сьогодні розробляється проектнокошторисна документація по 125 адресам. Сформовано список претендентів на реалізацію 612
теплових лічильників.
Термосанація будівель бюджетної сфери (перелік об'єктів визначений
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 04.05.2012 № 711)
Проектні роботи по договорам на виготовлення ПКД від 29.10.2014 №№ Т-14/52-Е, Т14/53-Е з ТОВ "ЕСКО Енерго Інвест" виконано в повному обсязі та оплачено.
По договору від 29.10.2014 № Т-14/54-Е продовжується виконання проектних робіт.
Зміни до розпорядження КМДА від 04.05.2012 № 711 в частині коригування переліку
об'єктів на стадії погодження у голови Київської міської державної адміністрації.
Борги за 2014 рік у сумі 428,5 тис. грн оплачено.
Відбувається коригування наявної ПКД. Наразі здійснюються заходи щодо початку
процедур закупівель робіт з термосанації на об’єктах, для яких розроблена проектно17

кошторисна документація та наявні експертні звіти (формування технічних вимог до
документації конкурсних торгів, підготовка документації конкурсних торгів).
Реконструкція систем теплозабезпечення закладів бюджетної сфери та об'єктів
комунальної власності, в тому числі із застосуванням альтернативних джерел енергії
(перелік об’єктів визначається розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 01.12.2014 №1399)
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.03.2015 № 193 «Про
внесення змін до додатка до розпорядження Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 01 грудня 2014 року № 1399 «Про визначення замовника
розробки проектно-кошторисної документації та виконання реконструкції систем
теплозабезпечення закладів бюджетної сфери та об’єктів комунальної власності, в тому числі
із застосуванням альтернативних джерел енергії». Затверджено 8 установ, на яких
реконструюють систему теплозабезпечення із застосуванням альтернативних джерел енергії
Підготовлена методика вибору об’єктів, складено їх перелік, проводяться зустрічі з
підрядниками перед підписанням договорів для доведення до відома нових вимог та
оновленого ТЗ.
Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник
Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженою
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 16.02.2015 №119 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.03.2015 №270) передбачено
кошти для реалізації проекту “Будівництво алеї почесних поховань з окремим входом на
території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника” у сумі 3 500 тис.
грн, в тому числі на проектні роботи 164,4 тис. грн.
На сьогодні підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) «Про будівництво алеї почесних поховань з
окремим входом на території Державного історико-меморіального Лук’янівського
заповідника»
Станом на 06.04.2015 року Заповідником укладені договора з
архітектурною
майстернею «Реставратор» щодо розробки проектно-кошторисної документації по
будівництву алеї почесних поховань з окремим входом на територію Державного історикомеморіального Лук'янівського заповідника на суму 135 869,34 грн. та товариством з
обмеженою відповідальністю «ГЕОЕКОСИСТЕМИ» щодо виконання топографо-геодезичних
вишукувань по зазначеному об′єкту на суму 12 402,26 грн.
1.6. Ритуальні послуги
1. За І кв. 2015 року прийнято начальником Управління ритуальних послуг Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури та його заступником 539 осіб, в тому числі 28 з питань
поховання учасників антитерористичної операції.
2. За І кв. 2015 року розглянуто 64 звернення громадян:
3. Здійснено 5497поховань на кладовищах та колумбарії м. Києва.
4. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу» та постанови
Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445 «Про затвердження Порядку проведення
безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни»:

За І кв. 2015 року

Сума
(тис. грн..)
761,9

Усього
(осіб)
229

УБД
105

у т.ч.
Інваліди ВВВ
124

5. Відповідно до ст.. 16. ЗУ «Про поховання та похоронну справу» за рахунок коштів
міського бюджету здійснено поховання (кремація) померлих одиноких громадян, осіб без
певного місця проживання, від поховання яких відмовились рідні, місць поховань знайдених
невпізнаних трупів.
Сума

Усього

у т.ч.
18

За 2014 рік

(тис. грн..)
183, 0

(осіб)
224

поховання
153

кремація
71

6. Підготовлено та направлено:
- звіт по формі №1-похоронна справа за 2014 рік до Мінрегіону України;
- інформацію щодо виконання організаційно-правових заходів плану-графіку по КП РБУ
та направлено в Департамент комунальної власності;
- пропозиції до плану загальноміських заходів з відзначенням 70-ї річниці Перемоги у
Великий вітчизняній війні 1941-1945 років Управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів
війни та праці.
7. Проведено роботу щодо розширення меж Лісового кладовища:
- за період січень-березень було проведено 2 наради під головуванням заступника голови
КМДА Пантелеєва П.О. з питань збільшення площі Лісового кладовища та виділення земельної
ділянки по вул. Пухівській (біля ТЕЦ-6) для проектування і будівництва крематорію Ритуальною
службою СКП «Київський крематорій».
- підготовлено клопотання щодо надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою для розширення Лісового кладовища і його експлуатації; проект рішення Київської
міської ради щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки під
розширення меж Лісового кладовища, площею не менше 28 га
- направлено Департаменту земельних ресурсів лист щодо надання інформації про
матеріали, які необхідно направити до Кабінету Міністрів України для отримання погодження на
зміну цільового призначення земельної ділянки площею 28 га біля Лісового кладовища для його
розширення.
- підготовлено та подано Департаменту земельних ресурсів клопотання щодо надання
дозволу на розроблення документації із землеустрою для розширення Лісового кладовища на
площу 7 га разом з документами.
8. Проведено роботу щодо викупу земельної ділянки під розширення Північного
кладовища:
- направлено лист Департаменту земельних ресурсів щодо надання роз'яснень про
придбання земельної ділянки площею 114 га під розширення Північного кладовища у власників
земельних ділянок, що межують з зазначеним кладовищем. В установленому порядку спільно з
Департаментом земельних ресурсів опрацювати з власниками земельних ділянок та органами
місцевого самоврядування зазначене питання.
9. На виконання доручення голови КМДА Кличка В.В. про можливості влаштування
(розширення існуючих) кладовищ в місті Києві:
- опрацьовано питання розширення меж Лісового кладовища з подальшою підготовкою
пакету документів щодо надання Мінрегіонбудом та Кабінетом Міністрів України дозволу на
зміну цільового призначення земельної ділянки біля зазначеного кладовища.
10. Проведена робота з першочергових завдань щодо героїзації осіб, які віддали життя за
Україну та вшанування їх пам'яті:
- підготовлено лист Главі Адміністрації України щодо удосконалення ідентифікації тіл
загиблих під час антитерористичної операції на Сході України. З метою вирішення питання
спорудження надгробка на могилі загиблого учасника антитерористичної операції, внести
доповнення до постанови КМУ від 28.10.2004 №1445;
проводиться
моніторинг
поховань
(кремацій)
загиблих
воїнів-учасників
антитерористичної операції з подальшим поданням інформації до Українського інституту
національної пам’яті щодо героїзації осіб, які віддали життя за Україну та вшанування їх пам’яті
та направлено паспорти ділянок та відомості про загиблих учасників АТО, похованих на
території кладовищ м. Києва;
- пропозиції керівнику апарату КМДА Бондаренку В.В. щодо реалізації учасниками АТО
прав та пільг, алгоритм необхідних дій;
- пропозиції до відділу з питань мобілізаційної роботи в разі виникнення екстреної ситуації
перевезення тіл осіб, які загинули в ході проведення антитерористичної операції до м. Києва,
залучати КП КК АТП №2737 та надано попередній розрахунок перевезення та зберігання тіл
осіб, які загинули в ході проведення антитерористичної операції;
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- порядок забезпечення транспортування тіл мешканців міста Києва, які загинули в ході
проведення антитерористичної операції та надано пропозиції;
- надано пропозиції Міністерству оборони України щодо виділення земельної ділянки під
будівництво кладовища для мешканців столиці (30-50 га) з відкриттям на ньому ділянки площею
4 га для створення Національного військового пантеону з метою поховання осіб, які відділи
життя за Україну;
- надано пропозиції щодо кандидатури до складу Організаційного комітету з питань
створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища
Мінрегіонбуду;
- прийнято участь у міжвідомчій робочій нараді для обговорення шляхів вирішення
проблемних питань створення Національного військового меморіального кладовища.
11. Проведена робота з метою оптимізації роботи комунальних підприємств:
- надано пропозиції щодо голів ліквідаційної комісії КП АТП 2737, КППНБМ.
- направлено лист до Департаменту комунальної власності м. Києва щодо отримання
роз’яснення з питань можливостей продажу майна комунальних підприємств та оплачувати
витрати на ліквідацію з вилучених коштів;
- підготовлено рішення Київської міської ради «Про ліквідацію комунальних підприємств
галузі поховання» та повернуто з зауваженнями;
- підготовлено рішення Київської міської ради «Про реорганізацію комунальних
підприємств галузі поховання».
- у засіданні Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради стосовно
розгляду стану підприємств та забезпечення виплати заробітної плати працівникам
підпорядкованих підприємств. Розроблено графік погашення заборгованості із виплати
заробітної плати працівників КП КК АТП №2737 та забезпечена координація за виконанням
заходів з погашення.
12. Підготовлено та забезпечено вихід:
- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 27 січня 2011 року № 100»;
- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) щодо проведення поминальних днів на кладовищах м. Києва у 2015 році від
06.03.2015 №215
13. Прийнято участь:
- у нараді з питання законодавства в сфері галузі поховання у Міністерстві регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
- у виїзній нараді з питань збільшення площі Лісового кладовища та виділення земельної
ділянки по вул. Пухівській (біля ТЕЦ-6) для проектування і будівництва крематорію Ритуальною
службою СКП «Київський крематорій».
- у нараді під головуванням заступника голови Київської міської державної адміністрації
Радуцького М.Б. щодо оптимізації діяльності комунальних підприємств галузі поховання.
- у нараді під головуванням заступника голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєва П.О. щодо пріоритетних напрямів галузі у 2015 році.
- у нараді по розгляду фінансово-господарської діяльності комунальних підпорядкованих
підприємств за 2014 рік;
- в урочистому заході присвяченому Дню працівника житлово-комунального господарства
й побутового обслуговування населення. Подякою від міського голови відзначено начальника
відділу організації надання ритуальних послуг;
- у семінарі «Основні шляхи реалізації української антикорупційної політики»;
- у тематичному семінарі «Законодавче регулювання в Україні процедури припинення
(ліквідації або реорганізації) суб’єктів господарювання»;
- у тематичному семінарі стосовно підготовки службових листів;
- у виїздній нараді в с. Гребені на виконання доручення заступника голови КМДА
Пантелеєва П.О. про розгляд питання розміщення біженців зі Сходу України.
- у перевірці благоустрою та санітарного стану ділянки почесних поховань загиблих
учасників АТО на Міському кладовищі.
20

- у виїздній нараді стовно розширення місця поховання на Совському кладовищі.
- перевірці благоустрою та санітарного стану 33 ділянки Байкового кладовища.
14. Проведено на території ДІМ Лук’янівського заповідника:
- заходи з вшанування пам’яті та проведення поминальної панахиди біля могили з нагоди
Дня вшанування пам’яті героїв Крут (В.Наумовича і В.Шульгіна.) за участю громадських
організацій.
- 18.02.2015 біля могли вченого академіка Корецького Володимира Михайловича проведено
пам'ятний захід з нагоди 125-річчя від Дня народження, за участі студентів Київського інституту
права.
- 10.03.2015 біля могили лікаря офтальмолога, хірурга доктора медичних наук, професора,
заслуженого діяча науки Васютинського А.Г. проведено пам'ятний захід з нагоди 140-річчя від
Дня народження.
2. Робота зі зверненнями
У Департаменті житлово-комунальної інфраструктури робота з розгляду звернень
громадян проводиться в порядку визначеному Конституцією України, Законом України «Про
звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення
громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та іншими
нормативно-правовими актами.
Аналіз роботи із зверненнями громадян проведено у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Протягом
звітного періоду до Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури надійшло 932 звернення громадян проти 453, що на 53 % більше
минулорічного показника.
Всі звернення розглянуто відповідно до вимог чинного законодавства з дотриманням строку
розгляду звернень громадян, визначеного законодавством, строку пересилання звернень іншим
уповноваженим органам. Особлива увага приділяється розгляду звернень громадян отриманих
під час виступів представників Київської міської державної адміністрації в ЗМІ, звернень від
Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, Інвалідів Великої
Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, членів багатодітних родин та одиноких
матерів.
Питання роботи зі зверненнями громадян знаходиться під постійним контролем
керівництва Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.
Заслуговують на увагу приклади позитивного вирішення проблем, які порушені у
зверненнях громадян.
№
П.І.Б заявника та адреса
п/п
1
Колективне звернення
мешканців будинку №3 (1
під`їзд) по пр. Свободи.
2

3

4

5

Стислий зміст
Інформація про виконання
звернення
Ремонт
сходової Виконано ремонт сходової клітини
клітини
всього всього під`їзду, що
під`їзду.
підтверджується фотофіксацією
виконаних робіт.
Колективне звернення
Ремонт
Виконано ремонт сміттєпроводу,
мешканців буд. №6-А (8
сміттєпроводу.
що підтверджується
поверх), по пр. Свободи.
фотофіксацією виконаних робіт.
Колективне
звернення Ремонт лав
Виконано ремонт лав відпочинку,
мешканців будинку №6-А, відпочинку.
що підтверджується
по пр. Правди (біля 1-ого
фотофіксацією виконаних робіт.
під`їзду).
Колективне звернення
Ремонт дверей.
Виконано ремонт дверей, що
мешканців будинку
підтверджується фотофіксацією
№6-А по пр. Свободи (13
виконаних робіт.
поверх).
Колективне звернення
Ремонт лав біля
Виконано ремонт лав, що
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6

мешканців будинку
№7-А
вул. Галицька.
вул.
Мате Залки,
8-в кв.149
Маніло В.В.

7

Колективне звернення
мешканців будинку
№55/57, по вул. Волоська.

8

Колективне звернення
мешканців будинку
№55/57, по вул. Волоська.

9

Колективне звернення
мешканців буд. 42а/38, по
вул. Петропавлівській.
Колективне звернення
мешканців буд. 116-118,
по вул. Фрунзе.

10

11

12

13

14

15

16

17

Колективне звернення
мешканців будинку
№9,
по вул. Тульчинській.
Колективне звернення
мешканців будинку №80,
пр. Правди, під. 4
Колективне звернення
мешканців будинку №10,
по вул. Захарівська
Колективне звернення
мешканців будинку
№30/1, вул. Сирецька, під.
№3
Звернення мешканців
будинку
№67 б, вул. Копилівська
та №51, вул. О.Теліги
Звернення мешканців
будинку
№32/2, вул. Сирецька, під.
№1
Колективне звернення
мешканців будинку
№123, вул. Фрунзе

під`їзду.

підтверджується фотофіксацією
виконаних робіт.

Щодо неналежного
санітарнотехнічного стану
під'їзду

В січні м-ці працівниками ЖЕК501 відновлено ЦО в під'їзді,
виконано ремонт сходових клітин
до 2 поверху, ремонт вхідних
дверей та скління вікон
Ремонт вхідної
Виконано поточний ремонт
групи у під’їзді №3. вхідної групи у під’їзді №3, що
підтверджується фотофіксацією
виконаних робіт.
Встановлення
Виконано встановлення козирка
козирка при вході
при вході до під’їзду №3, що
до під’їзду №3.
підтверджується фотофіксацією
виконаних робіт.
Встановлення
Встановлення нового дитячого
нового дитячого
майданчика, що підтверджується
майданчика.
фотофіксацією виконаних робіт.
Доукомплектовано Доукомплектовано на
на прибудинковій
прибудинковій території новими
території новими
елементами дитячий майданчик,
елементами
що підтверджується
дитячий
фотофіксацією виконаних робіт.
майданчик.
Встановлення
Встановлення нового дитячого
нового дитячого
майданчика, що підтверджується
майданчика.
фотофіксацією виконаних робіт.
Ремонт місць
загального
користування в
будинку.

Виконано ремонтноопоряджувальні роботи місць
загального користування, що
підтверджується фотофіксацією
виконаних робіт.
Відремонтовано дві Відремонтовано дві лави
лави відпочинку.
відпочинку, що підтверджується
фотофіксацією виконаних робіт.
Встановлення
Виконано встановлення козирка
козирка при вході
при вході до під’їзду №3, що
до під’їзду №3.
підтверджується фотофіксацією
виконаних робіт.
Ремонт
Відремонтовано водостічні труби,
водостічних труб.
що підтверджується
фотофіксацією виконаних робіт.
Ремонт покрівлі
даху.
Встановлення
козирка при вході
до під’їзду №9.

Виконано ремонт покрівлі даху
над квартирою №4, що
підтверджується фотофіксацією
виконаних робіт.
Виконано встановлення козирка
при вході до під’їзду №9, що
підтверджується фотофіксацією
виконаних робіт.
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За результатами розгляду звернень громадян, що надійшли до Департаменту житловокомунальної інфраструктури:

вирішено позитивно
дано роз*яснення
звернення,що переслалися за
належністю
звернення,які знаходяться у стадії
розгляду

Аналіз звернень громадян в розрізі районів міста за період з 01.01.2015 по 31.03.2015
продемонстрував наступне:

Аналіз звернень свідчить про те, що більш за все потребують допомоги у вирішенні
питань, які відносяться до компетенції Департаменту, пенсіонери. Актуальним для них, є
питання: повірки та заміни квартирних приладів обліку води; температурного режиму у
квартирах; надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та плата
за ці послуги; управління, використання та утримання майна багатоквартирного будинку;
поліпшення житлових умов.
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З метою оперативного вирішення звернень громадян міста з проблемних питань,
роз'яснення та реалізації громадянами права на звернення і особистий прийом, в Департаменті
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працює телефон «Гаряча лінія». Однак заявники, здебільшого, віддають перевагу особистому
спілкуванню з керівництвом під час особистих та виїзних прийомів. Протягом звітного періоду
в телефонному режимі до керівництва звернулося 27 громадян.
У ході проведення особистого прийому директором Департаменту та його заступниками
прийнято 30 та 43 громадянина відповідно.
Частіше за інших зверталися мешканці стосовно особистого прийому із Дніпровського
району – 7 звернень, по 6 звернень із Дарницького та Шевченківського районів, із
Голосіївського – 3 звернення громадян, по 2 звернення із Деснянського та Подільського районів,
по одному разу звернулися мешканці: Солом’янського, Святошинського, Печерського та
Оболонського районів.
Найбільше звернень громадян стосувалися якості надання житлово-комунальних послуг –
11, інші питання розмістилися в наступній послідовності: проведення ремонтів (в тому числі,
капітальних) будинків – 6; прийняття до комунальної власності – 4; надання житла (службове,
гуртожитки та інше) – 3; впровадження нових технологій – 1; питання ЖБК та ОСББ - 1;
ритуальна справа – 1; підключення до водопостачання – 1; переведення із житлового у
нежитловий – 1.
Для підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та для надання
кваліфікованої консультації під час проведення особистих прийомів громадян директором
Департаменту та його заступниками обов’язково запрошуються фахівці управлінь, відділів та
структурних підрозділів райдержадміністрацій, житлово-обслуговуючих організацій .
Також в І-му кварталі 2015 року відбулися 3 виїзні нарада за участю директора
Департаменту Д. Новицького. Заслуговує уваги виїзд за адресою: Серафімовича, 15/1 стосовно
розгляду питання занедбаного стану будинку та благоустрою території. В нараді взяли участь
представники Дніпровської районної адміністрації та Департаменту благоустрою.
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 12.03.2013 №304 «Про інформаційно-телекомунікаційну систему
«Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва» Департамент житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечує висвітлення інформації про свою діяльність на офіційному інтернетпорталі Київської міської державної адміністрації (kievcity.gov.ua).
На веб-сторінці Департаменту житлово-комунальної інфраструктури розміщені структура,
вакансії, основні функції та напрями роботи Департаменту, графік особистого прийому громадян
керівництвом Департаменту, законодавчі та нормативно-правові акти з питань, що належать до
компетенції Департаменту.
Враховуючи положення Закону України «Про доступ до публічної інформації» в єдиному
веб-порталі територіальної громади міста Києва розміщуються проекти рішень Київської міської
ради, розробником яких є Департамент житлово-комунальної інфраструктури.
Протягом січня-березня 2015 році на сторінку Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури в соціальній мережі «Facebook» надійшло 21 звернення громадян. Кожне
звернення було опрацьовано в межах компетенції
та надана аргументована відповідь заявнику. У
випадках, коли порушені питання не входили до
компетенції
Департаменту,
заявників
було
поінформовано стосовно організацій, до сфери
компетенції яких вони входили. Крім цього через
соціальні мережі надається інформація для
розміщення на сторінці «Кличко-мер».
Окремо, можна виділити звернення Дмитра
Некрасова стосовно відсутність урн біля під’їздів
будинку. За результатами опрацювання звернення
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було проведено комісійне обстеження та розміщено урни біля під’їздів житлового будинку по
вул. Набережно-Корчуватська, 94 відповідно до побажань мешканців під’їзду будинку.
На виконання Указу Президента України Новицьким Д.Ю. затверджено графік перевірок
у структурних підрозділах Департаменту щодо додержання законодавства та організацію роботи
зі зверненнями громадян. Так за звітний період перевірено 3 структурних підрозділи , а саме:
- Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» ВОКР КМДА (КП «Киїкомунсервіс»);
- Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство ВОКР КМДА
«Київводфонд» (СВКП «Київводфонд»);
- Комунальне підприємство «Водно-інформаційний центр».
При перевірці протягом звітного періоду грубих порушень при роботі зі зверненнями
громадян не виявлено.
Необхідно також зауважити, що за звітний період у Департаменті було опрацьовано 1972
звернення громадян, які отримані на телефонну лінію «Контактний центр міста Києва - 1551».
14.01.2015 відбулося підведення підсумків роботи, із зверненнями громадян за 2014 рік, з
керівниками структурних підрозділів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.
Під час зазначеної події було проведено відповідні заходи щодо забезпечення реалізації
громадянами конституційного права на звернення, подальшого покращення та всебічного
розгляду питань, які порушуються громадянами.
У підсумку наради, з врахуванням проведеного аналізу та відповідно до підсумків роботи
за минулий рік було визначено основні пріоритетні завдання направлені на поліпшення
ефективності роботи зі зверненнями громадян у 2015 році.
Необхідно наголосити, що на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розроблено
«Методичні рекомендації щодо порядку розгляду звернень громадян у Департаменті житловокомунальної інфраструктури», «Порядок організації та проведення особистого прийому громадян
директором Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, першим заступником та
заступниками директора», «Графіки особистого прийому громадян та «гарячої» телефонної лінії
у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури».
З вищевказаними Методичними рекомендаціями, Графіками та Порядком ознайомлені
керівники структурних підрозділів. Зазначені документи також розміщені на інформаційних
стендах, які знаходяться на першому поверсі адміністративного будинку, розміщеного за
адресами: вул. Велика Житомирська, 15а, вул. Богдана Хмельницького, 3 та бульвар Тараса
Шевченка, 3
21 січня 2015 року в приміщенні Департаменту житлово-комунальної інфраструктури у
присутності заступника директора Департаменту
Мриги С.С. проведено семінар –
навчання щодо організації роботи зі зверненнями громадян. На семінарі були присутні керівники
відділів та управлінь, відповідальні особи за вказану роботу. Метою проведення семінару було
підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян; питання організації діловодства по
роботі зі зверненнями громадян.
Під час семінару наголошувалось на необхідності суворого дотримання вимог Закону
України «Про звернення громадян», звертаючи особливу увагу на терміни розгляду звернень,
якість підготовки відповідей, здійснення заходів, спрямованих на всебічний розгляд звернень
громадян, оперативне вирішення порушених в них питань.
Всі учасники семінару-навчання отримали методичні рекомендації щодо організації
роботи зі зверненнями громадян.
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Зазначений семінар дав змогу всім учасникам провести дійсно продуктивну дискусію,
обмінятися думками, виявити проблемні моменти і отримати поради щодо уникнення проблем в
організації роботи зі зверненнями громадян.
Також, в Департаменті щомісячно проводиться день контролю за зверненнями громадян, в
рамках якого контролюються виконання доручень міського голови, хід, результати виконання
назрілих проблеми. Особлива увага приділяється аналізу причин колективних, повторних
звернень.
Департамент житлово-комунальної інфраструктури і надалі продовжуватиме роботу по
забезпеченню всебічного розгляду звернень громадян, сприятиме реалізації їх законних прав та
свобод, посиленню персональної відповідальності керівників усіх рівнів за вирішення питань, що
порушуються у зверненнях.
3. Правова роботи та юридичне забезпечення:
1. Забезпечено представництво інтересів Київської міської ради, виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського голови,
Заступника голови – секретаря Київради та Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
у судах та органах виконавчої служби з питань, що належать до компетенції Департаменту,
засідання по яких відбувались протягом року . У провадженні сектору знаходиться близько 270
судових справ.
2. Юридичне супроводження роботи спрямованої на виконання рішення Київської
міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)» та розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 № 500
(зареєстровано процес реорганізації по управлянням, що приєднуються, участь близько у 20
засіданнях комісій з реорганізації, координація роботи, надання консультацій ).
3. Юридичний аналіз наказів, договорів, угод, контрактів, розпоряджень, рішень їх
візування.
4. Юридичне супроводження процесу реєстрації нормативно-правових актів,
розробником яких є Департамент, в Головному управлінні юстиції у м. Києві.
5. Забезпечено представництво інтересів Київської міської ради, виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту житловокомунальної інфраструктури в правоохоронних органах, надання інформації та пояснень на
запити, реагування на протести прокуратури, юридичне супроводження перевірок.
6. Надання юридичних консультації для співробітників Департаменту, співробітників
підпорядкованих комунальних підприємств.
7. Надання юридичних консультації для громадян, підготовка відповідей нам громадські
звернення з питань, що стосується компетенції Департаменту.
Узагальнені данні роботи наведені в таблиці.
Таблиця 1

№
за/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Назва документу/роботи

кількість

Проектів договорів
Проектів наказів з кадрових питань
Проектів наказів з основної діяльності
Проект рішення КМР
Проектів розпоряджень виконавчого органу КМР (КМДА)
Проектів розпоряджень міського голови
Забезпечено представництво (або інша процесуальна дія) у
судових справах, що надходили на опрацювання до Головного
управління, Департаменту
Виконання інших доручень керівництва, в тому числі
підготовка листів, інформаційних довідок, не документальних
доручень, консультації співробітників

39
104
12
9
66
Близько 130
Близько 164
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4. Фінансове, кадрове, матеріально технічне
забезпечення управлінської та
фінансово-господарської діяльності Департаменту, заходи щодо запобігання та виявлення
корупції, охорона праці здійснювались відповідно до чинного законодавства та вимог
нормативно-правових документів, затверджених планів роботи та в цілому сприяли успішному
виконанню поставлених перед Департаментом житлово-комунальної інфраструктури завдань.
Інформація про основні підсумки роботи, виконання вищезазначених заходів доповідалось у
встановленому порядку до структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації у
визначенні терміни, розміщувалась на сайті Департаменту.
5. Організаційна робота, документальне забезпечення
5.1. Основні зусилля управління були зосередженні на:
- опрацюванні та надання звітів і підсумків роботи за 2014 рік, плануванні діяльності
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на 2015 рік; удосконалення роботи щодо
використання програми "АСКОД"; організація контролю виконання та підтримання належної
виконавської дисципліни в частині, що стосується діяльності структурних підрозділів
Департаменту, інвентаризація контрольних завдань центральних органів влади та КМДА.
Наповнення сайту Департаменту.
- організаційному забезпеченні діяльності Департаменту; оперативному вирішенні доручень та
завдань керівництва КМДА, Департаменту; підвищення надійності роботи програми "АСКОД",
навчання працівників практиці і навикам роботи;
- організації виконання доручень та завдань керівництва КМДА, Департаменту. Виконання
заходів підготовки та відзначення 8 березня, професійного свята Дня працівників ЖКГ та ПОН,
планування роботи та узагальнення роботи Департаменту за перший квартал.
5.2. Організаційна робота
Опрацьовано: місячні плани роботи Департаменту, управління організаційного
забезпечення на 2015 рік в частині, що стосується поновлення складу робочих груп, плану дій,
протидії та виявлення корупції; узагальнені та розміщені звітні матеріали на сайті Департаменту:
події тижня, місячні плани та підсумки роботи, тощо; тематичні плани, інформаційні матеріали
на наради та виступи директора щодо підсумків роботи галузі у 2014 році, виконання програм
розвитку, надання презентаційних матеріалів, тощо; звіт про виконання доручень, розгляду
звернень громадян та підсумки роботи за перший квартал.
Узагальнено, підготовлено та надано для виконання, до КМДА: плани роботи
Департаменту на 2015р.; інформаційні та презентаційні матеріали щодо підсумків роботи та
досягнуті результати за 2014рік, протоколів доручень КМДА; виконання загальноміських
цільових програм, плани-графіки, плани дій, роботи груп інше.
матеріали на доручення в частині, що стосується роботи Департаменту щодо: цивільного
захисту, мобілізаційної роботи; реформування та розвитку галузі, підсумків роботи
підпорядкованих підприємств, завдань на 2015р.; інформаційні та презентаційні матеріали щодо
підсумків роботи та досягнуті результати за 2014 рік, протоколів доручень КМДА; виконання
загальноміських цільових програм, інше.
Взято участь у засіданнях, нарадах за планами Департаменту та КМДА: з питань роботи
зі зверненнями громадян, запитами на інформацію, системного забезпечення роботи програми
"АСКОД" , виконавської дисципліни та контролю виконання, інших проблем за планами
структурних підрозділів КМДА. Проведені аналогічні наради/заняття з працівниками
структурних підрозділів Департаменту, інше.
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5.3. Документальне забезпечення, документообіг
Загальні дані про кількість вхідних, вихідних документів та звернень, пропозицій та скарг
громадян за період з 01.01.2015 по 31.03.2015 та відповідний період попереднього року

№
з/п
1

2
3
4
5
6
7

Тип кореспонденції
Службові документи (без звернень
громадян, запитів на інформацію,
ЗМІ, нормативно-розпорядчих, Callцентру, внутрішніх, гарячої
телефонної лінії)
Звернення, пропозиції та скарги
громадян
Запити на інформацію
ЗМІ
Нормативно-розпорядчі
Call-центр
Гаряча телефонна лінія
ВСЬОГО

Загальна
кількість
надходжень

З них
виконані за
період

8342

6103

933

732

90
64
149
3659
37
13274

89
63
66
2119
37
9209

Примітка

5.4. Виконавська дисципліна, контроль виконання
Протягом квартала в робочому порядку з керівниками структурних підрозділів
Департаменту
проводилась організаційна робота та практичні заходи щодо своєчасного
виконання покладених на них доручень та контрольних документів, недопущення порушення
встановлених термінів надання відповідей та необхідних матеріалів.
Зауваження (нагадування, попередження) контрольних органів КМДА щодо виконання
контрольних документів і доручень виконувались у встановлені терміни. Порушень зі сторони
Департаменту не було. Основні недоліки: несвоєчасне надання звітних документів, матеріалів
для узагальнення, недостатня оперативність реагування на нагадування, якість та змістовність
підготовки документів інше.
Інформація про стан виконавської дисципліни, виконання доручень центральних органів
влади, київського міського голови та його заступників, рішень Київської міської ради,
розпоряджень КМДА, розширених засідань колегій Київської міської державної адміністрації,
протоколів нарад (міського голови та його заступників), депутатських звернень, контрольних
доручень постійно аналізувалась. Стан роботи доповідався директору Департаменту.
Висновок: загальний стан виконавської дисципліни та контролю в основному забезпечив
виконання поставлених завдань. Аналіз стану виконавської дисципліни та контролю виконання
проводився щоденно, щотижнево. Висновки та пропозиції в частині, що стосується
удосконалення роботи структурних підрозділів Департаменту надавались керівникам в робочому
порядку індивідуально та доводились під час апаратних нарад.
Основні підсумки роботи за перший квартал 2015 року підведені, завдання, напрями
зосередження зусиль Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, а також плани
роботи на квітень, другий квартал визначені відповідно до програм соціальноекономічного розвитку, компетенції та сфер відповідальності, поставлених завдань,
рішень, доручень та вказівок керівництва Київської міської державної адміністрації.
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