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Про надання інформації 
 

У Департаменті комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)                       
(далі – Департамент) на виконання доручення заступника керівника апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) Є. Ситніченка від 14.06.2021 № 2885 (з) в межах повноважень 
опрацьовано запит на інформацію від 14.06.2021 стосовно керівників 
комунальних підприємств. За результатами опрацювання повідомляємо. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 

Згідно з додатком 3 до розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.09.2014               
№ 979 «Про Тимчасовий розподіл обов'язків між Київським міським 
головою, першим заступником голови Київської міської державної 
адміністрації, першим заступником голови Київської міської державної 
адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, заступниками 
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голови Київської міської державної адміністрації та заступниками голови 
Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних 
повноважень» Департаменту підпорядковані комунальне підприємство 
Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та 
комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» (з питань 
використання нежитлового фонду). 

Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 
31.08.2020 № 577 «Про звільнення Котляренка О.О.» з 04 вересня 2020 року                            
виконання обов’язків начальника комунального підприємства 
«Київжитлоспецексплуатація» покладено, тимчасово, до вирішення питання 
щодо призначення начальника цього підприємства в установленому 
законодавством порядку на заступника начальника підприємства Ветоху 
Дмитра Дмитровича. 

Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 
10.02.2017 № 65 «Про виконання обов’язків начальника комунального 
підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної 
інвентаризації» з 13 лютого 2017 року виконання обов’язків начальника 
комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро 
технічної інвентаризації» покладено на заступника начальника підприємства 
Ященко Надію Миколаївну. 

На виконання рішення Київської міської ради від 21.07.2016                           
№ 786/786 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур 
на посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора 
економіки в місті Києві» розпорядженнями Київського міського голови було 
утворено дві окремі конкурсні комісії, а саме: 

1. Розпорядженням Київського міського голови від 03.07.2020 року                 
№ 413 було утворено конкурсну комісію для конкурсного відбору 
кандидатур на посаду керівника комунального підприємства 
«Київжитлоспецексплуатація», підпорядкованого Департаменту комунальної 
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та затверджено її склад. 

2. Розпорядженням Київського міського голови від 13 травня 2017 року                     
№ 337 було утворено конкурсну комісію для конкурсного відбору 
кандидатури на посаду керівника комунального підприємства Київської 
міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», 
підпорядкованого Департаменту комунальної власності м. Києва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та затверджено її склад. На виконання вказаного 
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розпорядження було проведено конкурс, за результатами якого з числа 
учасників було визначено двох кандидатів на посаду керівника підприємства. 
Київським міським головою не обрано жодного з кандидатів. Департаментом 
планується проведення нового конкурсу. 

Наразі, у зв’язку з формуванням нового складу депутатів Київської 
міської ради та враховуючи доручення Київського міського голови, 
проводиться робота щодо оновлення складу зазначених конкурсних комісій 
та підготовки відповідних проєктів розпоряджень Київського міського 
голови.  

Умови проведення конкурсу, в тому числі вимоги до створення 
конкурсної комісії та порядок призначення конкурсу, зазначені у Положенні 
про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів 
господарювання комунального сектора економіки в місті Києві, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.07.2016 № 786/786. 

Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльність розпорядників 
інформації визначено статтею 23 Закону. 

Інформацію направлено на електронну адресу: foi+request-87916-

2d225221@dostup.pravda.com.ua. 

Відповідальність за створення цієї інформацію несе головний 
спеціаліст фінансово-аналітичного відділу фінансово-економічного 
управління Романова Т.М. 
 

 

Заступник директора                                                                        Аліна СОКУР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана Гайнова 

Таїсія Романова 202 61 82 Спр.20, на № 2885(з)  


