

Звіт про діяльність
адміністративно-господарського департаменту Одеської міської ради
у 2018 році (підготовлений для оприлюднення на підставі вимог
Статуту територіальної громади м.Одеси)


Департамент здійснює свою діяльність відповідно до Положення про адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.02.2012р. №384-VI. Першочерговим завданням департаменту є матеріально-технічне забезпечення Одеської міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів, що знаходяться на балансі виконавчого комітету. Також одним із пріоритетних завдань департаменту є утримання в належному технічному, санітарному та протипожежному стані приміщень, розташованих за адресою: пл. Думська, 1; вул. Стовпова, 17. 
У 2018 році співробітниками департаменту здійснена організаційно-технічна і господарська підготовка 13-ти засідань виконавчого комітету, 8-ми сесій Одеської міської ради, а також 773-х заходів різних напрямків, що проводяться міським головою, його заступниками, керівниками структурних підрозділів.
За звітний період департаментом виконано 1 855 заявок структурних підрозділів міськради, підготовлені документи для подальшого укладення 348 договорів (36 з них тендерні) на послуги, придбання матеріальних цінностей, виготовлення необхідної поліграфічної та сувенірної продукції.
Співробітники департаменту вели  супровід системи голосувань, автоматизованої системи електронного документообігу, обслуговування локальної комп'ютерної мережі, поштового сервера, внутрішньої АТС. Здійснені заходи із розширення мережі системи відеоспостереження в адміністративній будівлі міської ради (пл. Думська, 1).
Протягом року здійснювався технічний супровід роботи серверного обладнання для електронного архіву документів і резервного сховища в департаменті архівної справи і діловодства.
З метою належного функціонування Центру інтегрованих послуг здійснено комплекс робіт із закупівлі товарно-матеріальних цінностей і облаштування трьох актових залів. Завершено запуск аудіовізуальних комплексів актового залу, Малого залу і кінозалу. 
У 2018 році в адміністративній будівлі міської ради за адресою: пл. Думська, 1, завершено другий етап комплексу робіт з монтажу і пуско-налагодження автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення громадян про пожежу, що включає в себе обладнання автоматичними системами пожежної сигналізації залів засідань будівлі міської ради, а також приміщень департаменту з питань звернень громадян. Проведені роботи з протипожежної вогнезахисної обробки горищних приміщень будівлі за адресою: пл. Думська, 1.
Департамент тісно співпрацює з усіма структурними підрозділами та комунальними підприємствами міста, іншими організаціями Одеси і України.
Кінцевою метою діяльності співробітників департаменту є забезпечення безперебійної роботи виконавчого комітету, міської ради та її структурних підрозділів.
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