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З питань надання інформації щодо
діяльності КП «KM/1BM»

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Андрію Вікторовичу!

До мене, як депутата Київської міської ради, надійшло звернення від Громадської 
організації «ЕНІМА/1 ВЕЛФЕА ЮКРЕЙН» з питань громадського контролю за діяльністю 
комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

Як зазначено в зверненні, відповідно до штатного розпису на 2017 КП «КМЛВМ» 
(документ розміщено на сайті підприємства за посиланням: kmlvm.com.ua/shtatnyj- 
rozklad) передбачено ш тату кількості 155 штатних одиниць з місячним фондом заробітної 
плати 990 903 грн. (дев'ятсот дев'яносто тисяч дев'ятсот три гривні). Враховуючи значний 
для бюджету міста фонд оплати праці працівників КП «КМЛВМ», у представників 
Громадської організації «ЕНІМАЛ ВЕЛФЕА ЮКРЕЙН» виникає закономірне питання щодо 
кількісних та якісних показників, як і дозволять оцінити ефективність роботи підприємства.

Для належної та об'єктивної оцінки діяльності КП «КМЛВМ» (в тому числі для 
здійснення громадського контролю), прошу вас забезпечити надання наступної 
інформації:

1. штатний розпис підприємства на 2018 рік;
2. про фактичну кількість працівників підприємства станом на квітень 2018 року;
3. про план роботи підприємства на 2018 рік;
4. звіт про роботу підприємства за 2017 рік.

Про розгляд цього депутатського звернення прошу додатково повідомити членів 
Громадської організації «ЕНІМАЛ ВЕЛФЕА ЮКРЕЙН» за поштовою адресою: 
вул. Б. Хмельницького, 55 офіс 330 м. Київ.

Додаток: копія звернення Громадської організації «ЕНІМАЛ ВЕЛФЕА ЮКРЕЙН» на 1 
аркуші.

З повагою

І/А іґК Ш ____ 2 0 і8 _ р .
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Вих № 8 від 03.04.2018
Депутату Київської міської ради 

Костенко Л.В.

Шановна Людмила Василівна,

Доводимо до Вашого відома, що на сайті КП «Київська міська лікарня ветеринарної 
медицини» розміщено штатний розпис комунального підприємства на 2017 рік 
(http://www.kmlvm.com.ua/shtatnvi-rozklad/).

Згідно цього розпису штат підприємства складається з 155 штатних одиниць з місячним 
зарплатним фондом 990 тис. грн. Просимо Вас запросити штатний розпис на 2018 рік та 
перевірити доцільність використання такої кількості штатних працівників, а саме, чи 
відповідає заявлений штатний розпис стратегії, реальним планам та результатам роботи 
КП.

Адже ефективність роботи підприємства, що займається тваринами в місті оцінюється в 
першу чергу:

1. Кількістю та якістю успішно проведених безкоштовних стерилізацій безпритульних 
тварин;

2. Кількістю та якістю успішно прилаштованих тварин.
3. Прозорістю роботи підприємства, роботу якого можна відслідкувати на сайті на базі 

сучасного електронного супроводження тварин починаючи від моменту відлову до 
прилаштування або повернення під опіку волонтера.

4. Можливістю надати якісну швидку медичну допомогу безпритульній тварині в 
цілодобовому режимі;

5. Можливістю оперативно реагувати на випадки, коли тварини губляться або з різних 
причин залишаються без власника і т.п.

6. Можливістю вести постійну просвітницьку роботу щодо відповідального утримання 
тварин, адопції, стерилізації, реєстрації тварин тощо.

Для прикладу львівське комунальне підприємство ЛКП «Лев» при фонді заробітної плати в 
100 тис. грн на місяць прилаштовує в рік до 500 собак. Має стратегію розвитку, веде 
прозору звітність на сайті https://lkplev.com

З повагою,
Голова організації 
Кирилюк Вікторія Григорівна
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