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Шановний Юріє Євгенійовичу!

Комунальним підприємством «Святошинське лісопаркове господарство», в межах 
повноважень, розглянуто Ваш запит на інформацію (вх. № 71211(з) від 30.12.2021) щодо 
соціально-економічного становища працівників комунальних підприємств м. Києва. За 
підсумками опрацювання Вашого запиту повідомляємо наступне.

Станом на 31 грудня 2021 року загальна кількість працюючих в КП «Святошинське 
лісопаркове господарство» становить 188 осіб.

Скорочення персоналу на підприємстві у 2020-2021 роках не проводилось та на 2022 рік 
не планується.

З метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівниками 
підприємства створено одну первинну профспілкову організацію, членами якої є всі штатні 
працівники підприємства.

З боку підприємства за 2014 - 2021 роки було перераховано профспілкам коштів у розмірі 
- 2 289 263, 21 грн, з них: відрахування первинній профспілковій організації КП «Святошинське 
ЛПГ» на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу у розмірі 0,3 % фонду оплати праці, 
а саме - 528 042,16 грн, та 80 % суми членських внесків працівників підприємства у розмірі 
1 426 203,92 грн, та відрахування Київській міській профспілці працівників житлово- 
комунального господарства та сфери послуг коштів у розмірі 20 % суми членських внесків 
працівників підприємства, що становить - 335 017,13 грн.

Підприємство є балансоутримувачем майна територіальної громади міста Києва. Наказом 
Головного управління з питань майна від 28 березня 2002 року № 27 «Про закріплення основних 
фондів комунальної власності територіальної громади міста Києва» за підприємством на праві 
повного господарського відання закріплені основні фонди, у тому числі житлові приміщення 
(лісові кордони та житлові будинки) загальною кількістю 62 од, які знаходяться на балансових 
територіях підприємства та перебувають у задовільному стані. Станом на сьогодні усі житлові 
приміщення заселені, вільного житла немає.
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