Інформація
щодо здійснення основної діяльності Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) в сфері ритуальних послуг
у червні 2018 року
Відповідно до Плану основних заходів діяльності на червень 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;
- план основних заходів на липень 2018 року, які потребують
висвітлення, а також заходів, у яких передбачена участь громадськості та
засобів масової інформації;
- пропозицій до Мінрегіону щодо уніфікованих форм актів, складених
за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного
нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктами господарювання вимог
законодавства у сфері благоустрою населених пунктів та у галузі поховання
про провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання
різних форм власності, що підлягають державному нагляду (контролю) у
галузі поховання;
- інформацію щодо стану припинення (ліквідації, реорганізації),
підпорядкованих підприємств станом за травень 2018 р.;
- 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;
- пропозиції до проекту Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.
Прийнято участь:
- у виїзній нараді під головуванням першого заступника голови
Київської міської державної адміністрації М. Поворозника з питання
реалізації проекту «Будівництво алеї перепоховань видатних українських
діячів, похованих за межами України, з комплексом будівель
адміністративно-господарського призначення на території Державного
історико-меморіального Лук'янівського заповідника»;
- у комісійному обстеженні будинку за адресою вул. Волзька, 65 з
питань незаконного розміщення в ній ТОВ «Ритуальний Дім «Спокій»» за
зверненням координатора ініціативної групи Пузаніста Д. М.

Проведено:
- на кладовищах та колумбарії м. Києва 1769 поховань, в т. ч. 698 особи
шляхом поховання труни з тілом померлого у могилу та 1071 особи шляхом
кремації;
- моніторинг цін на ритуальні послуги та предмети ритуальної
належності при похованні/кремації учасників бойових дій та інвалідів війни;
- опрацювання матеріалів наданих суб’єктами господарської діяльності
різних форм власності м. Києва станом на 01.06.2018;
- опрацювання матеріалів РС СКП «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;
- скоординовано виконання заходів з упорядкування та утримання у
належному стані могил учасників бойових дій, ветеранів ВВВ, жертв
репресій, воїнів загиблих за незалежність України, осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною;
- підготовлено та надано інформацію до Департаменту соціальної
політики про виконання Плану загальноміських заходів із відзначення Дня
скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні;
- опрацьовано та надано Українському інституту національної пам'яті
відомостей про загиблих учасників АТО, що поховані на кладовищах м.
Києва. Подання оперативної інформації щодо поховання учасників АТО;
- прийнято та оформлено документи від медичних закладів стосовно
померлих одиноких громадян та опрацювання їх через систему електронного
документообігу АСКОД;
- забезпечено чергування у вихідні та святкові дні з метою розгляду
заяв громадян для поховання на міських кладовищах.
Опрацьовано, розглянуто та надано відповідь:
- близько 60 листів на виконання доручень центральних органів влади,
керівництва КМДА, структурних підрозділів ВО КМР (КМДА), директора
Департаменту ЖКІ, структурних підрозділів ДЖКІ, звернень організацій та
підвідомчих підприємств;
- 15 звернень до Комунальної бюджетної установи «Контактний центр
м. Києва»;
- підготовлено 6 проектів листів за підписом голови КМДА
Кличка В.В. та 6 проектів листів за підписом заступника голови КМДА
Пантелеєва П.О.
- 6 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 115 громадян:
50 осіб з особистих питань відповідно до графіку прийому громадян;
65 осіб щодо проведення поховань на частково закритих кладовищах
міста Києва.

