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На виконання листа .Щепартаменту житлово-комунЕIльноi iнфраструктури

виконавчого органу Киiвськоi Micbkoi ради (киiвськоi Micbkoi державноi

адмiнiстрацii) вiд 28.10.2020 Ns 0581712-6|25 у .Щарничькiй районнiй в MicTi

киевi державнiй адмiнiстрацii у межах надаЕих повноважень опрацьовано

вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи <Про лосryп до публiчноi iнформачii>,

далi - Закон, Указу Президента УкраiЪи вiд 05.05.2011 Ns547/2011 <Питання

забезпечення органами виконавчоi влади достугry до публiчноi iнформашii>,

Ваш запит на iнформачiю вiд 22.|0.2020 Nч58-48-(з) з питання надання

iнформачii про порядок та пiдстави формування додаткового фiнансування з

мiського бюджету комунальних пiдприсмств, що надають послуги з утримання
булинкiв i спорул та прибудинкових територiй.

За результатами розгляду надасмо наступну iнформаuiю,

.Ц,арничькiй раЙоннiй в MicTi КиеBi лержавнiй адмiнiстрацiТ пiдпорядковано

комунальне пiдприсмство <керуtоча компанiя з обслуговування житлового

фонлу .Щ,арнИцькогО раЙонУ м. кисва) (далi - Керуюча компанiя), шо надае

послуги з утримання булинкiв i спорул та прибудинкових територiй (далi -
б) послуги) споживачам житлових булинкiв (ryртожиткiв) .Щарниuького району,
1дi закрiплених за пiдприсмством на правi повного господарського вiдання.

Б Додаткове фiнансування Керуючоi компанii з мiського бюджету
О проводиться на пiдставi вiдповiдних бюджетних запитiв пiдприемства в
сЭ оЬсягах, передбачених бюджетом MicTa Кисва для .I[,арницького району.



Бюджетнi запити формуються виходячи з потреби бюджетного

фiнансування за окремими напрямами, визначеноТ на пiдставi планових
розрахункiв та кошторисiв.

Щоло фiнансування капiтальних видаткiв. Розпорядженням .Щарничькоi
районноi в MicTi Кисвi лержавноТ адмiнiстрацii Ns130 в,iд ||.02.2020 функцii
замовника робiт з капiтального ремонту об'сктiв по галузi <Житлово-
комунaшьне господарство> делеговано Управлiнню капiтального будiвничтва
!,арницькоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii. Керуючою
компанiею проводиться органiзацiйна робота та пiдготовка повного пакету
документiв для реалiзацii заходу (лефекгнi акти, кошторис).

При формуваннi адресного перелiку робiт з виконаннJI капiтального

ремонту житлового фонду враховуються скарги мешканцiв та акти огляду
житлових булинкiв. Окремим роздiлом надаеться адресний перелiк будинкiв, де
мешканцi виявили бажання прийняти участь у програмi спiвфiнансування
вiдповiдно до рiшення Киiвськоi мiськоi ради вiд 22,12.20116 JФ 780/1784 <Про
затвердження Положення про спiвфiнансування реконструкцii, pecTaBpauii,
проведення капiтальних peMoHTiB, технiчного переоснащення спiльного майна у
багатоквартирних будинках MicTa Киева> (iз урахуванням змiн, внесених

рiшенням Киiвськоi MicbKoi ради вiд 12.|2.2019 Nэ 262178З5).
При визначеннi адресного перелiку виконання капiтального ремонту

першочерговими факторами е прiоритетнiсть та невiдкладнiсть його виконання
виходячи з технiчного стану житлового фонду, а також обсяги фiнансування,
перелбаченi MicbKiM бюджетом по цьому напряму.

Фактор заборгованостi споживачiв послуг по окремих житлових будинках
(гуртожитках) не врахову€ться при визначеннi адресного перелiку виконання
капiтмьного ремонту.

KpiM того, слiд зшначити, що вiдповiдно до частини першоТ та TpeTboi
cTaTTi 23 Закону рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацii можуть
бути оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рiшень, дiй чи дiяльностi розпорядникiв iнформачii до суду
здiйснюються вiдповiдно до Кодексу алмiнiстративного судочинства Украiни.

З повагою

Заступник голови василь Лозовии

Павло Волкотруб 56З З8 З8


