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Олександру ШУЛЬЦЮ 

 

Про підпорядковані  

комунальні підприємства 

 

Шановний пане Олександре! 

 

На виконання доручення заступника керiвника апарату виконавчого органу 

Київської мicької ради (Київської мicької державної адмiнiстрацiї) Є. 

Ситнiченка вiд 14.06.2021 № 2885 (з), Департаментом міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (далі – Департамент), в межах компетенції розглянуто Ваш запит 

від 14.06.2021 щодо кількості підпорядкованих комунальних підприємств та їх 

керівників. За результатами розгляду повідомляємо. 

Відповідно 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 голови Київської міської 

державної адміністрації та заступниками голови Київської міської державної 

адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень», Департаменту 

підпорядковані: 1) комунальне підприємство «Київблагоустрій» виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної адміністрації), тимчасово 

виконуючий обов’язки директора – Бойко Микола Миколайович; 2) комунальне 

підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», виконуюча 

обов’язки директора – Мазур Наталя Вікторівна. 

 Вимоги до створення конкурсної комісії та порядок проведення 

конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб’єктів 

господарювання комунального сектора економіки в місті Києві визначено 

рішенням Київської міської ради від 21.07.2016 № 786/786 «Про затвердження 
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Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів 

господарювання комунального сектора економіки в місті Києві». 

 У відповідності до вказаного рішення, розпорядженням Київського 

міського голови від 23.05.2017 № 361 «Про утворення постійно діючої 

конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників 

суб’єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих 

Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)», було сформовано склад постійно діючої конкурсної комісії для 

конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб’єктів 

господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих 

Департаменту (далі – Комісія). У зв’язку з кадровими змінами, Департаментом 

вживаються дії щодо актуалізації персонального складу Комісії. 

 Зазначаємо, що у зв’язку з карантином, установленим з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було тимчасово 

призупинено проведення конкурсів на зайняття вакантних посад. 

 

 

З повагою 

Директор                                                                                       Тимур ТКАЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Данилюк 

Інна Тіхонова 293 12 04 


