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Шановний пане Олександре!

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Є. Ситніченка від 14.06.2021 № 2885 (з) Департаментом будівництва та 
житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) (далі - Департамент) опрацьовано запит 
від 14.06.2021 № 08/668 (з), направлений листом Київської міської ради 
від 14.06.2021 № 225-СК-2531.

За результатами розгляду, в межах компетенції, повідомляємо, що 
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.

Склад конкурсних комісій по відбору кандидатів для призначення на 
посади керівників комунальних підприємств формується згідно із Положенням 
про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів 
господарювання комунального сектору економіки в місті Києві, яке 
затверджено рішенням Київської міської ради від 21.07.2016 № 786/786.

Статтею 4 зазначеного Положення передбачено, що до складу 
конкурсної комісії входять:

1) чотири особи: три особи, визначені Київським міським головою, у 
тому числі з кола кандидатів, запропонованих суб'єктом управління, 
депутатами Київської міської ради та громадськістю, одна особа з кола 
кандидатів, запропонованих заступником міського голови - секретарем 
Київської міської ради;
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2) дві особи, визначені постійною комісією Київської міської ради, до 
функціональної спрямованості якої належить питання діяльності суб'єктів 
господарювання комунального сектора економіки в місті Києві, які знаходяться 
в управлінні відповідного суб'єкта управління;

3) одна особа, визначена постійною комісією Київської міської ради з 
питань законності, правопорядку та запобігання корупції;

4) одна особа, визначена за поданням організацій галузевих профспілок 
у місті Києві, незалежних профспілок у місті Києві, а за відсутності таких 
подань - особа, визначена на загальних зборах трудового колективу 
відповідного суб'єкта господарювання;

5) дві особи, визначені за поданням громадських організацій, які 
провадять діяльність у сфері протидії корупції та погоджені Антикорупційною 
радою при Київському міському голові;

6) одна особа, визначена постійною комісією Київської міської ради з 
питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.

Розпорядженням Київського міського голови від 26.12.2017 № 1026 
«Про утворення постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору 
кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального 
сектора економіки, підпорядкованих Департаменту будівництва та житлового 
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)» (зі змінами, внесеними розпорядженням від 
10.07.2019 № 600) затверджено склад постійно діючої конкурсної комісії.

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 проектів розпоряджень Київського міського голови.

Також, повідомляємо, що у підпорядкуванні Департаменту 
перебувають наступні комунальні підприємства:

1. Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків 
«Житлоінвестбуд-УКБ»- директор Акімов Олександр Володимирович.

2. Комунальне підприємство з експлуатації та ремонту житлового 
фонду «Житло-сервіс» - директор Бовсуновський Сергій Васильович .

3. Комунальне підприємство «Фінансова компанія «Житло-інвест» - 
директор Погребной Віктор Петрович.

4. Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового 
фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» - директор Шарій 
Володимир Васильович.

5. Комунальне підприємство «Інженерний центр» - директор Терентьєв 
Михайло Олександрович.

В.о. директора Іван ФЕДОРЧУК

Тетяна Янченко 235-32-50


