Інформація
щодо здійснення у березні 2018 року основної діяльності Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в галузі ритуального
господарства
Відповідно до Плану основних заходів діяльності на березень 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 щодо діяльності галузі поховання до постійної комісії
Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та
паливо-енергетичного комплексу;
 підготовлено матеріали на розширене засіданні Колегії ВО КМР
КМДА з питання проведення та підготовки міських кладовищ до
поминальних днів у 2018 році;
 план основних заходів Управління ритуальних послуг ДЖКІ на
квітень 2018 року, які потребують висвітлення, а також заходів, у яких
передбачена участь громадськості та засобів масової інформації;
 перспективи взаємодії м. Києва і прилеглих пунктів агломерації у
галузі поховання;
 виконання
організаційна-правових
заходів
з
припинення
комунальних підпорядкованих підприємств.
Взято участь:
Назва заходу
Участь у
розширеному
засіданні Колегії ВО
КМР КМДА з
питання проведення
та підготовки міських
кладовищ до
поминальних днів у
2018 році.

Мета
Здійснювати
контроль та
координацію за
виконанням робіт
з підготовки
кладовищ та
крематорію до
поминальних
днів

Учасники
Заступник голови
КМДА Пантелеєв П.О.,
перший заступник
директора ДЖКІ
Пастухов І.А.,
начальник управління
ритуальних послуг
Бабій М.О.

Результат
Доповідь про стан
підготовки кладовищ
та колумбарію
крематорію м. Києва
до проведення
поминальних днів у
2018 році взяти до
відома.

Участь у особистому
прийомі, який
відбувся в
Департаменті щодо
розширення місця
поховання на
Північному
кладовищі

Вирішити
питання щодо
розширення
місця поховання

Заступник директора
ДЖКІ І Пастухов,
заступник начальника
управління-начальник
відділу Г.Левіна

Проведено зустріч з
громадянами.
Надано роз’яснення
відповідно до
чинного
законодавства

Проведено:
 на кладовищах та колумбарії м. Києва 1910 поховань, у т. ч 705
осіб шляхом поховання труни з тілом померлого у могилу та 1205 осіб
шляхом проведення кремації труни з тілом померлого;
 ліквідаційною комісією відповідні заходи з реорганізації КП ПС
РБУ, а саме надано матеріали державному реєстратору Подільського району
у м. Києві внесення змін до складу комісії з реорганізації КП ПП РБУ;
 опрацювання
матеріалів
РССКП «Спецкомбінат ПКПО»
фінансування з 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;
 роботу з погодження та забезпечено вихід розпорядження ВО КМР
(КМДА) стосовно внесення змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27
січня 2011 року №100;
 роботу з погодження проекту розпорядження ВО КМР (КМДА)
«Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення
Київської міської ради «Про реорганізацію окремих комунальних
підприємств галузі поховання» від 28.11.2017 №569/3576»;
 на території ДІМ Лук’янівський заповідник проведено захід День
пам'яті з нагоди 170-річчя від дня народження композитора - В.В.
Пухальського;
 забезпечено чергування у вихідний та святковий день з метою
розгляду заяв громадян для поховання на міських кладовищах.
 Управлінням
ритуальних
послуг
Департаменту
житловокомунальної інфраструктури опрацьовано, розглянуто та надано відповідь:
 близько 40 листів на виконання доручень центральних органів
влади, керівників та структурних підрозділів ВО КМР (КМДА) та
Департаменту ЖКІ, звернень організацій та підвідомчих підприємств;
 10 заяв приватних осіб та близько 12 звернень до Комунальної
бюджетної установи «Контактний центр м. Києва»;
 опрацьовано 2 запити на інформацію та 2 звернення 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 205
громадян:
 15 осіб з особистих питань відповідно до графіку прийому
громадян;
 190 осіб щодо проведення поховань на частково закритих
кладовищах м. Києва.

