Інформація
щодо здійснення у березні 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 березня 2018 року було виконано наступний обсяг робіт:
Взято участь у:
- виїзній нараді по об’єкту «Водопостачання селища Рибне»
(05.03.2018);
- засіданні постійної коиісії Київської міської ради з питань ЖКГ та
ПЕК, (вул. Хрещатик, 36, Київрада, к. 1017, 10-й поверх) (05.03.2018);
- виїзній нараді під головуванням Київського міського голови "Про
стан виконання робіт з термомодернізації та капітальних ремонтів закладів
освіти міста Києва" (07.03.2018);
- нараді з питання термомодернізації, (ДЖКІ, к. 210) (07.03.2018);
- позачерговому засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань ЖКГ та ПЕК з питання: "1. Пропозиції щодо коригування Бюджету м.
Києва на 2018 рік та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2018 рік у першому кварталі 2018 р.", (вул. Хрещатик, 36, Київрада, к.
1017) (12.03.2018);
- нараді з питання термомодернізації, (ДЖКІ, к. 210) (14.03.2018);
- круглому столі на тему: "Забезпечення ефективного та доброчесного
здійснення публічних закупівель в системі Київської міської влади", (вул.
Хрещатик, 36, сесійна зала, 4-й поверх) (14.03.2018);
- засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку, (вул. Хрещатик, 36, к. 1017) (23.03.2018);
- нараді з питання реконструкції тепломереж та ЦТП, (ДЖКІ, к. 210)
(27.03.2018);
- нараді з питання встановлення лічильників, (ДЖКІ, к.210)
(28.03.2018);
- проведено засідання балансової комісії щодо підведення підсумків
фінансово-господарської
діяльності
підпорядкованих
комунальних
підприємств за 2017 рік (06.03.2018);
- нараді з обслуговування ІТП, (ДЖКІ, к. 210), (28.03.2018).
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-лютий 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-лютий 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);
- підготовлено та подано інформацію стосовно стану перерахувань до
бюджету міста Києва частини прибутку отриманого від оренди приміщень
комунальної власності міста Києва, що знаходяться на балансі КП.
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 ;
- 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;
- узагальнено та підготовлено протокол балансової комісії по розгляду
фінансово-господарської
діяльності
підпорядкованих
комунальних
підприємств за 2017 рік;
- перевірено та погоджено фінансові плани підпорядкованих
комунальних підприємств на 2018 рік;
- підготовлено узагальнену інформацію для проведення засідання
балансової комісії щодо підведення підсумків фінансово-господарської
діяльності комунальних підприємств за 2017 рік.

План роботи
Управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації
проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на квітень 2018
.
№
п/п
1

Основні заходи
2

Дата
проведення
3

Хто
проводить
4

До 15-го
числа

Мрига С.С.
Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Писаренко І.М.
Мрига С.С.
Яткевич Р.А.

1

Загальні заходи
Опрацювання Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва (в частині ПКВ), підготовка
відповідної звітності та аналітичних матеріалів.

2

Підготовка та передача об’єктів
будівництва та капітального ремонту

капітального

Постійно

3

Вирішення робочих питань по об’єкту «Реконструкція
дамб мулових полів №1 та №2 БСА»

Протягом
місяця

Мрига С.С.
Яткевич Р.А.

4

Вирішення робочих питань з коригування проектнокошторисної документації по об’єкту «Реконструкція
та технічне переоснащення полігону твердих
побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського
району Київської області»
Підготовка аналітичної інформації для доповідей та
довідок керівництву ДЖКІ, КМДА з питань виконання
Програми капітальних вкладень.

Протягом
місяця

Мрига С.С.
Яткевич Р.А.

Протягом
місяця

Моніторинг кредиторської заборгованості підприємств
замовників
проектування,
будівництва
та
реконструкції за виконані роботи на об’єктах,
включених до ПКВ
Опрацювання та підготовка інформації на доручення
Кабінету Міністрів України, Київського міського
голови, Київської міської державної адміністрації,
Київської міської ради, звернень громадян та
організацій

Постійно

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Савченко О.В.
Писаренко І.М.
Галушко С.М.
Сінюкова М.А.

5

6

7

8

9

Протягом
місяця

Підготовка проектів розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) в межах компетенції управління

Протягом
місяця

Моніторинг

Протягом

фінансування

об’єктів

капітального

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Савченко О.В.
Писаренко І.М.
Галушко С.М.
Яковлєва О.М.
Заболотна Г.Г.
Рябець Л.В.
Лотоцька С.О.
Гейко Н.В.
Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Савченко О.В.
Писаренко І.М.
Галушко С.М.
Яковлєва О.М.
Заболотна Г.Г.
Рябець Л.В.
Яткевич Р.А.

5

10

11

будівництва та реконструкції, а також підготовка
листів-заявок на фінансування в межах компетенції
управління
Підготовка аналітичної інформації для доповідей та
довідок керівництву ДЖКІ, КМДА з питань виконання
Програми капітальних вкладень та введення в дію
потужностей КМДА та комплексної Програми
реформування та розвитку комунального господарства
м. Києва.
Моніторинг виконання розпоряджень виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

місяця

Сінюкова М.А.
ПисаренкоІ.М.

Постійно

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Савченко О.В.
Писаренко І.М.
Галушко С.М.

Постійно

Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Савченко О.В.
Писаренко І.М.
Галушко С.М.
Яткевич Р.А.
Сінюкова М.А.
Писаренко І.М.
Яковлєва О.М.
Лотоцька С.О.
Яковлєва О.М.
Гейко Н.В.
Рябець Л.В.
Яковлєва О.М.
Гейко Н.В.
Рябець Л.В.
Яковлєва О.М.
Рябець Л.В.

12

Підготовка звіту щодо виконання Програми СЕР в
частині капітальних вкладень та капітального ремонту

До 15-го
числа

13

Моніторинг стану виплати заробітної плати
підпорядкованими комунальними підприємствами
Підготовка довідок про зміни до кошторису, плану
асигнувань, реєстрів змін до розподілу показників
кошторисів та зведених планів асигнувань
Проведення аналізу використання бюджетних коштів
та виконання кошторисів загального та спеціального
фондів (у розрізі одержувачів)
Підготовка інформації щодо використання бюджетних
коштів по виконанню робіт з капітального ремонту та
капітального будівництва
Складання замовлення на фінансування бюджетних
коштів

До 10-го
числа
У разі
внесення змін

14

15

16

До 5-го числа
Щопонеділка

18

Підготовка узагальненої зведеної інформації щодо
фінансування видатків за бюджетними програмами

19

Складання додаткового бюджетного запиту

При
необхідності

20

Проведення аналізу показників фінансовогосподарської діяльності підпорядкованих
підприємств
Моніторинг стану сплати боргів до бюджету міста
Києва

При
необхідності

Яковлєва О.М.
Гейко Н.В.
Рябець Л.В.
Яковлєва О.М.
Гейко Н.В.
Рябець Л.В.
Яковлєва О.М.
Гейко Н.В.
Рябець Л.В.
Яковлєва О.М.
Лотоцька С.О.

Протягом
місяця

Яковлєва О.М.
Лотоцька С.О.

17

21

Щосереди та
щочетверга
До 15-го
числа

