ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА
01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 10, тел/факс (044) 202-61-51 Call-центр (044) 15-51
E-mail: gukv@gukv.gov.ua Код ЄДРПОУ 19020407

___________2017 №

062/10/19-_____

на №____________ від ____________

Голові Київської міської державної
адміністрації
Кличку В. В.

Про невиконання доручення від
21.06.2017 № 21597 щодо
внесення інформації в ЄІС ДКВ

Шановний Віталію Володимировичу!
Відповідно до доручення першого заступника голови Київської міської
державної адміністрації Пліса Г. В. від 21.06.2017 № 21597 усі організації,
установи та підприємства комунальної власності територіальної громади
м. Києва (незалежно від того, перебуває нерухоме майно на балансі чи ні)
повинні були внести, або оновити в «Єдиній інформаційній системі»
Департаменту комунальної власності м. Києва (далі - ЄІС ДКВ) передбачені
системою дані про юридичну особу (зокрема: дані про керівника, головного
бухгалтера, телефони, організаційно-правову форму господарювання, орган
управління, вид економічної діяльності).
Система дозволяє підприємствам, установам, організаціям вносити дані
про організацію та вести облік нерухомого майна, договорів використання,
формувати і надсилати до Департаменту комунальної власності м. Києва (далі Департамент) звітність щодо нарахування, сплати орендної плати,
заборгованості та вжитих заходах з її стягнення, безпосередньо на місцях.
Інформація до ЄІС ДКВ повинна вноситись (актуалізовуватись) усіма
організаціями комунальної власності щоквартально до 20 числа місяця,
наступного за звітнім кварталом.
Для отримання паролів доступу до системи ЄІС ДКВ організаціям
необхідно було направити листа до Департаменту з переліком осіб (одну з яких
слід визначити як відповідальну особу за надання звітності), що будуть
працювати з ЄІС ДКВ за формою:
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Телефон

Електронна
адреса

Крім того, інформацію необхідну для організації доступу до ЄІС ДКВ
розміщено на сайті Департаменту за адресою: http://www.gukv.gov.ua/звіти/ та
http://www.gukv.gov.ua/ЄІС ДКВ/, або за телефоном гарячої лінії – 202-61-00,
e-mail: seic@gukv.gov.ua .
Департамент інформує Вас, що станом на 15.08.2017 з 1921 організацій,
підприємств, установ комунальної власності територіальної громади м. Києва
не зареєструвались або не внесли інформацію у ЄІС ДКВ - 1144 організацій, у
тому числі:
організації, віднесені до сфери управління РДА
організації, віднесені до сфери управління структурних підрозділів КМДА

929
215

Це свідчить, що керівники організацій безвідповідально віднеслись до
виконання доручення.
Враховуючи викладене та те, що дорученням від 21.06.2017 № 21597
попереджено керівників структурних підрозділів Київської міської державної
адміністрації та голів районних в м. Києві державних адміністрацій про
персональну відповідальність за його виконання, просимо доручити внести
необхідну інформацію в ЄІС ДКВ в термін до 20.09.2017 та вжити відповідних
дисциплінарних заходів до керівників організацій, підприємств, установ, які не
виконали доручення і не внесли (актуалізували) дані в ЄІС ДКВ.
Додаток : перелік організацій, які не внесли інформацію в ЄІС 25 на стор.
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