Інформація
щодо здійснення у квітні 2018 року основної діяльності Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері ритуальних послуг
Відповідно до Плану основних заходів діяльності на квітень 2018 року
та доручень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА),
підготовлено:
- відомості та паспорти про військовослужбовців загиблих в АТО
похованих на території кладовищ м. Києва та направлено до Українського
інституту національної пам’яті;
- матеріали до постійної комісії Київської міської ради з питань
житлово-комунального господарства та паливо-енергетичного комплексу
щодо діяльності в галузі поховання;
- план основних заходів Управління ритуальних послуг ДЖКІ на
травень 2018 року, які потребують висвітлення, а також заходів, у яких
передбачена участь громадськості та засобів масової інформації;
- інформацію до Комунальної бюджетної установи «Київський міський
центр допомоги учасникам АТО» щодо наданих ритуальних послуг при
похованні померлих (загиблих) учасників АТО за рахунок коштів міського
бюджету;
- інформацію про стан припинення комунальних підпорядкованих
підприємств.
- на запит засобів масової інформації підготовлено матеріали та надано
інформацію стосовно діяльності РС СКП «Київський крематорій».
Взято участь до Дня довкілля
Лук’янівський заповідник.
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Проведено:
- на кладовищах та колумбарії м. Києва 2103 поховань, у т. ч 723
особи шляхом поховання труни з тілом померлого у могилу та 1380 осіб
шляхом кремації;
- ліквідаційною комісією з реорганізації КП ПС РБУ подано матеріали
державному реєстратору Подільського району у м. Києві щодо внесення змін
до складу комісії з реорганізації КП ПС РБУ;
- опрацювання матеріалів РССКП «Спецкомбінат ПКПО» щодо
фінансування наданих послуг при похованні/кремації учасників бойових дій,
інвалідів війни, учасників антитерористичної операції;
- облік та аналіз наданих послуг та предметів ритуальної належності по
похованню пільгової категорії населення;
- збір та узагальнення інформації щодо поховань (кремацій) загиблих
воїнів-учасників антитерористичної операції;
- на території ДІМ Лук’янівський заповідник з нагоди Міжнародного
дня пам'ятників і історичних місць, проведено безкоштовну ознайомчий

огляд з пам'ятками історико-культурної спадщини заповідника для
малозахищених верств населення;
- забезпечено чергування у вихідні та святкові дні з метою розгляду
заяв громадян для поховання на міських кладовищах.
Управлінням ритуальних послуг опрацьовано, розглянуто та надано
відповідь:
- близько 40 листів на виконання доручень центральних органів влади,
керівників, структурних підрозділів ВО КМР (КМДА) та Департаменту ЖКІ,
звернень організацій та підвідомчих підприємств;
- 214 звернень до Комунальної бюджетної установи «Контактний центр
м. Києва»;
- опрацьовано 4 запити на інформацію та 16 звернень засобів масової
інформації стосовно надання погодження на проведення зйомок на території
міських кладовищ.
Прийнято начальником Управління ритуальних послуг Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури та його заступником 139 громадян:
- 16 осіб з особистих питань відповідно до графіку прийому громадян;
- 123 особи щодо проведення поховань на частково закритих
кладовищах м. Києва.

