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План 

роботи управління житлово-комунального господарства  

на ІV-й квартал 2017 року 

 
№ 

п/п 
Заходи 

Термін 

виконання 

1 Щоквартальна здача фінансової звітності Щоквартально  

2 Координація роботи  КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового та нежитлового фонду м. Києва». 

Постійно  

3 Здійснення контролю за підготовкою житлового фонду району 

до опалювального сезону 2017/2018 р.р.   

Жовтень  

4 Здійснення контролю за підключенням теплоносія до житлових 

будинків  та забезпечення сталої роботи житлово-комунального 

господарства під час проходження опалювального сезону 

2017/2018 р.р.   

Жовтень-

грудень    

5 Формування адресних переліків до програми по ремонту 

житлового фонду   

Листопад-

грудень  

6 Прийняття участі у  проведенні засідань Комісії Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації з розгляду 

питань, які виникають при призначенні житлових субсидій 

Щоквартально  

7 Надання методологічної допомоги ЖБК та ОСББ у освоєнні 

коштів, передбачених Програмою економічного і соціального 

розвитку Дніпровського району м. Києва на 2017 рік.   

Постійно  

8 Прийняття участі у проведенні  засідань Наглядової ради з 

питань розподілу і утримання  житла у гуртожитках та 

використання гуртожитків і прибудинкових територій у 

Дніпровському районі м. Києва   

Щоквартально  

9 Здійснення контролю за відключенням водо-, 

електропостачанням у житлових будинках району 

Постійно   

10 Забезпечення прийому документів та здійснення приватизації 

житлового фонду 

Постійно  

11 Забезпечення контролю за проведенням капітального ремонту 

житлового фонду некомунальної форми власності. 

Постійно  

12 Контроль за проведенням поточного ремонту житлового фонду, 

об’єктів житлово-комунального господарства  та  благоустрою 

території району 

Постійно  

13 Надання методологічної підтримки ініціативним групам щодо  

створення ОСББ 

Щотижнево  

14 Проведення нарад з керівниками ПрАТ «ОТІС», ПП 

«Експеримент», ДП «Київліфт» з приводу роботи ліфтового 

господарства     

Щотижнево  

15 Моніторинг витрачених бюджетних і позабюджетних ресурсів, 

що направлені на житлово-комунальне господарство   

Постійно  

16 Розгляд звернень громадян, які звернулися до Дніпровської РДА 

та надійшли до КБУ „Контактний центр міста Києва”    

Постійно  

17 Опрацювання розпорядчих документів, що надходять з Постійно  



вищестоящих організацій   

18 Організація районних комісій та прийняття участі у міських 

комісіях по обстеженню житлових будинків та прибудинкових 

територій по зверненням мешканців  

Постійно  

19 Виконання окремих доручень голови Дніпровської РДА та його 

заступників  

Постійно  

20 Проведення особистого прийому мешканців району  Щосереди  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


