ПРОТОКОЛ № 24
наради з питань використання коштів за Програмою соціального і
економічного розвитку міста Києва на 2020 рік
у Святошинському районі міста Києва
03 грудня 2020 року
Початок о 16:00

просп. Перемоги, 97
зала засідань (II поверх)

Присутні: 12 осіб (список додається).
Порядок денний:
Про освоєння коштів за Програмою соціального і економічного розвитку
міста Києва на 2020 рік у Святошинському районі міста Києва, станом на
03.12.2020.
СЛУХАЛИ:
Павловського Сергія - голову Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації, який закликав розпорядників бюджетних коштів
скоординувати свої дії для забезпечення виконання заходів щодо освоєння
коштів на придбання обладнання за рахунок спеціального фонду, та проведення
робіт, передбачених Програмою соціального і економічного розвитку міста
Києва на 2020 рік у Святошинському районі до кінця бюджетного року.
ВИСТУПИЛИ:
Начальник Фінансового управління, Лозовський Олександр, який
поінформував, що станом на 03.12.2020 відсоток освоєння коштів для придбання
обладнання складає 67,4, на рахунках розпорядників залишається 14,3 млн грн,
що становить майже 16 %. Управління освіти профінансовано у сумі 2 млн грн
та подано заявку на фінансування на 4,5 млн грн.
Начальник Управління освіти, Сукенніков Олексій, повідомив, що залишок
коштів складає 8,7 млн грн, із них передбачено - 5,7 млн грн на придбання
8ТЕМ-лабораторії, 2 млн грн на придбання меблів та 1 млн грн на придбання
дидактичних матеріалів. Слід зазначити, шо 3 млн грн будуть використані, а
5,7 млн грн це кошти з можливістю переходу на наступний рік.
До Фінансового управління подано поадресний перелік об’єктів для
подальшого корегування Програми соціального і економічного розвитку міста
Києва на 2020 рік з метою проведення капітального ремонту за рахунок економії
з проведених процедур закупівель впродовж 2020 року.
Директор ЦСПК «Спорт для всіх», Приходько Андрій, поінформував, що
02.12.2020 проведено процедуру закупівель на суму 94 тис. грн, планується
укладання прямого договору, залишок складає 206 тис. грн.
С вятош инська районна з місті
Києві держ авна адм іністрація
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По капітальному будівництву, за словами начальника Фінансового
управління Лозовського Олександра, освоєно 65,5 %, 18,8 млн грн замовлено в
Департаменті фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), залишилось освоїти 46,7 млн грн.
Начальник управління будівництва, архітектури та землекористування,
Кучерявий Андрій, поінформував, що проект розпорядження Київської міської
державної адміністрації щодо перерозподілу коштів у розмірі 3,8 млн грн з
проектами робіт на реконструкцію ДНЗ № 497 погоджено Департаментом
економіки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації). Департамент фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надіслав свої
зауваження, які потребують вирішення.
Директор Святошинського районного у м. Києві центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, Дружинська Олександра, яка поінформувала, що
завершено всі тендерні процедури, триває процес укладення договорів,
08.12.2020 буде подано заявку на фінансування на суму 106,5 тис. грн.
Виконувач обов’язків начальника Управління житлово-комунального
господарства, Серб Оксана, яка поінформувала, що отримано акти виконаних
робіт за адресами: вул. Чорнобильська, 19 та вул. Жолудева, 4В. Питання
контролюється.
ВИРІШИЛИ:
1. Підготувати пропозиції щодо використання коштів, які виникли за
рахунок економії з проведених процедур закупівель впродовж 2020 року.
Відповідальні: А. Кучерявий, О. Сукенніков, О. Серб, С. Сирота, О. Ільюк,
О. Дружинська.
Термін: 08.12.2020
2. Розпорядникам бюджетних коштів проаналізувати стан освоєння
бюджетних коштів та пояснити причини залишків призначень по спеціальному
фонду, що не будуть використані до кінця бюджетного періоду.
Термін: 11.12.2020
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