
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА 
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І О . і в С І  №  4 1 / 1 7  на №_________ від_____

Морозу Єгору
Відповідь на запит

На Ваш запит на інформацію управління житлово-комунального 
господарства Центральної районної у місті Дніпрі ради повідомляє.

Бюджет управління житлово-комунального господарства Центральної 
районної у місті Дніпрі ради складає:

- 2016 рік -  6 845 873 грн. 17 коп.
- 2017 рік -  4 830 000 грн. 00 коп., станом на 31.10.17.

Перелік закупівель управління житлово-комунального господарства 
Центральної районної у місті Дніпрі ради за 2016 рік:

1. Послуги щодо підмітання та видаляння снігу
2. Утримання зелених насаджень, викошування газонів та карантинної 

рослинності району
3. Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, тротуарів району
4. Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного 

використовування
5. Послуги щодо очищування парків та скверів
6. Послуги щодо благоустрою території
7. Демонтаж пам'ятників та пам'ятних знаків епохи тоталітарного режиму 

на території Центрального району
Перелік закупівель управління житлово-комунального господарства 

Центральної районної у місті Дніпрі ради за 2017 рік, станом на 31.10.17:
1. Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень
2. Послуги зі збирання розкиданого сміття
3. Послуги з прибирання та підмітання вулиць
4. Послуги з прибирання снігу
5. Послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами
6. Благоустрій спортивних майданчиків і зон відпочинку
7. Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг району



Штатний розпис управління житлово-комунального
2016 рік:

- начальник управління -  1 посада;
- заступник начальника управління -  1 посада;
- головний спеціаліст -  1 посада;
- головний спеціаліст-головний бухгалтер -  1 посада. 

Штатний розпис управління житлово-комунального
2017 рік:

- начальник управління -  1 посада;
- заступник начальника управління -  1 посада;
- головний спеціаліст-головний бухгалтер -  1 посада;
- старший інспектор -  2 посади.

З повагою,

Начальник управління 
житлово-комунального господарства

господарства на

господарства на

Д.І. Латишев

Чупров Юрій Костянтинович 745 30 86


