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Про надання iнформацii

.Щепартаментом житлово-комунальноi iнфраструктури виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii)
(далi - Щепартамент) опрацьовано Ваш запит вiд 11.07.2019 Jф 2893(з) щодо
надаЕня iнформацii про стан виконання рiшення КиiЪськоi MicbKoi ради вiд
21 липня 2016 року М 786/786 <Про затвердження Положення про
конкурсний вiдбiр кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв
господарювання комунЕrльного сектора економiки в MicTi Киевi>.

За результатами розгJuIду, в межах повноважень, iнформуемо.
1. !епартаментом утворена конкурсна комiсiя для конкурсного

вiдбору кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарювання
комунального сектора економiки, пiдпорядкованих,Щепартаменту житлово-
комун€шьноi iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ) (далi - Конкурсна комiсiя) у
складi 11 осiб (розпорядження КиiЪського мiського голови вiд 09.12.201б
J$ 184).

2. За час роботи Конкурсноi KoMicii були проведенi конкурси на посади
керiвникiв 5 комунальних пiдприемств, якi пiдпорядкованi .Щепартаменту:

PiK Посада, на яку проводився
конкурс

Капдидаryри, поданi на розгляд суб'скry
призrrачення / бали

201,1 р. .Щиректор КП
<<Киiвський крематорiй>

.Щашуков Iгор Якович - З,649
Кудiнов Кирило евгенович * З,028

20l'7 р. .Щиректор КП <Група Лiсовик Андрiй Вячеславович - 4,7З7



Шемет BiTop Йосипович - 4,752

20|7 р. !иректор КП
<КиiЪкомунсервiс>

Зосич Олександр Григорович - З,022
Ляшкевич Олександр Григорович -3,9l l

2018 р. Щиректор КП
(киiвтЕплоЕнЕрго)

Бiнд Вячеслав Свгенович - 5,025
Опришко Валентин Миколайович - 4,|64

2018 р. Генеральний директор
КК <I-{eHTp

комунaшьного cepBicy>

З. За перiод роботи KoHKypcHoi KoMicii вiдбулось 16 засiдань, на
засiданнях були вiдсутнi TaKi члени KoHKypcHoi KoMicii: Березнiков 1.1. -5
засiдань; Грушко В.В. - 3 засiдання; Гуманенко В.Л.- 4 засiдання;
Омельченко О.О. - 8 засiдань; Пастухов LA. -lзасiдання; Ситнiченко С.В. - 2

засiдання; Сурмак В.М. -2 засiдання; Шинкарук О.В. - l засiдання.
4. Звiльнився директор комунаJIьного пiдприсмства <Киiвський

крематорiй) - .Щашуков Iгор Якович.
5. На Bcix засiданнях Конкурсноi KoMicii кворум був.
6. Результати дiяльностi комунальних пiдлрисмств пiл керiвництвом

призначених за конкурсом лиректорiв (генеральних директорiв) обов'язково
ана,чiзуеться на засiданнях KoMicii, з розгляду результатiв фiнансово-
господарськоТ дiяльностi пiдприемств пiдпорядкованих Щепартаменту
житлово-комунмьноi iнфраструктури, Зазначена Комiсiя дiе вiдповiдно до
розпорядження Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii вiд 19.02.2003 р.
JФ 237 <Про деякi питання дiяльностi пiдприемств, установ та органiзачiй, що
належать до комунЕrльноi власностi територiальноi громади MicTa Киева> (зi
змiнами), яким не передбачено проведення порiвняльного аналiзу iнформачii
(показникiв) на скiльки кандидат втiлив програму лiй' яка мiстилась в
конкурсних пропозицiях. Iнформачiя про фiнансову лiяльнiсть комунальних
пiдприемств розмiщусться на офiцiйному веб-порталi https://kyivaudit. цоч.uа
у вlльному доступl.

Заступник директора

\
lBaH ПАСТУХоВ

Тетяна Харук
278-00-28

впровадження проекту з
енергозбереження в
адмiнiстративн их i

громадських будiвлях м.
Киева>

[убовик Валентина Анатолiiвна - З,77 2

Щербина Анлрiй Антолiйович - 5,231


