Інформація
щодо здійснення у квітні 2018 року основної діяльності Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) з питань бюджетного
планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів
Протягом квітня 2018 року було виконано наступний обсяг робіт:
Взято участь у:
- виїзній нараді з питання: початок виконання БМР на об'єкті:
"Протизсувні заходи для укріплення Дніпровського схилу біля пішохідного
мосту (2-й зсувний цирк) у Печерському районі м. Києва (04.04.2018);
- нараді з КП "Київжитлоспецексплатація" та КП «КБР» з питання
виконання капітального ремонту у 2018 році (05.04.2018);
- нараді з питання готовності об’єкта «Водопостачання селища Рибне»
до вводу в експлуатацію (Департамент архітектурно будівельного контролю)
(11.04.2018);
- засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету
та соціально-економічного розвитку, (вул. Хрещатик, 36, к. 1017)
(12.04.2018);
- засіданні комісії з питань незавершеного будівництва (13.04.2018);
- нараді з замовниками робіт з питання виконання робіт з капітального
ремонту та капітального будівництва, (ДЖКІ, к. 210) (17.04.2018);
- нараді з обговорення питань забезпечення життєдіяльності міста
(КМДА, к. 512) (18.04.2018);
- громадському обговоренні з проблем житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу (КМДА, 2-й поверх,
Колонна зала) (23.04.2018);
- нараді щодо питання заміни ліфту ОСББ "Карат 37" (25.03.2018);
- містобудівна рада при Департаменті містобудування та архітектури
(25.04.2018).
Департаменту економіки та інвестицій інформацію щодо:
- звіт з виконання Програми економічного і соціального розвитку міста
Києва на 2018 рік в частині капітальних вкладень за січень-березень 2018
року;
- проведення щомісячного моніторингу соціально-економічного
розвитку;
- пропозиції щодо коригування Програми економічного і соціального
розвитку міста Києва на 2018 рік в межах розпорядника бюджетних коштів;
- об’єктів, які фінансувались за рахунок фонду регіонального розвитку
за 2017 рік.
Департаменту фінансів інформацію щодо:
- звіт з виконання Програми економічного і соціального розвитку міста
Києва на 2018 рік в частині капітальних вкладень за січень-березень 2018
року;

- подано замовлення на фінансування;
- подано додаткові бюджетні запити.
Департаменту соціальної політики інформацію щодо:
- заборгованості заробітної плати на підпорядкованих комунальних
підприємствах;
- виконання графіку погашення заборгованості із виплати заробітної
плати комунальним підприємством.
Департаменту комунальної власності:
- інформацію по підпорядкованим комунальним підприємствам, що
знаходяться в стадії ліквідації (реорганізації);
- узагальнено та надано інформацію стосовно зведених відомостей про
об’єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва, що
обліковуються на балансах підпорядкованих підприємств, які тимчасово не
використовуються та можуть бути передані в оренду.
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва інформацію:
- про наповнення форми «Перелік промислової продукції, яку планується
придбати у 2017 році».
Інше
- розробка, супровід проектів розпоряджень про затвердження
проектно-кошторисної документації та визначення функцій замовника робіт;
- перевірено та погоджено штатні розписи підпорядкованих
комунальних підприємств на 2018 рік ;
- розробка, супровід проекту розпорядження про перерозподіл
видатків ;
- опрацьовано звернення громадян;
- опрацьовано звернення юридичних осіб;
- опрацьовано звернення Народних депутатів та Депутатів Київської
міської ради з питань в межах компетенції управління та підготовлено
проекти відповідей;
- опрацьовано та підготовлено інформацію відповідно до запитів, що
надходили;
- опрацьовано титули на виконання БМР по об’єктах, включених до
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік;
- здійснено перевірку розрахунку коштів на покриття витрат по
утриманню служби замовника від виконаних та оплачених робіт
підпорядкованих підприємств;
- опрацьовано правові підстави та підготовлено листи-погодження
авансових платежів замовникам бюджетних коштів на виконання робіт по
об’єктах Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018
рік;
- перевірено та погоджено фінансові плани підпорядкованих
комунальних підприємств на 2019 рік.

