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I Т Iановний Вiталiю Володимировичу !

Звертаюсь до Вас вiдповiдно до cTaTTi 13 Закону УкраТни <Про статус лепутатiв

мiсцевих рад> та прошу у 10 ленний строк розглянути питання та надати вiдповiдь,

Вiдповiдно до п. 2.1. Регла*.riу пiдготовки та проведення засiдань постiйно

дiючоi конкурсноТ KoMiciT для KoцKyp.no.o вiдбору кандидатур на посади керiвникiв

суб'екгiв .оЪподuр.вання комунаJIьного сектора економiки, пiдпорядкованих

,{arruprureHTy будi"""цruu та житлового забезпечення виконавчого органу КиТвськоТ

MicbKoi Ради (Киiвськоi MicbKoT державноI адмiнiстраuii) (далi - Регламент) пlене було

обрано iono*oro постiйноi конкурсноi KoMicii для конкурсного вiдбору -""{1a1:1l 
:_"

.rоъuд" керiвникiв суб'ектiв господарювання комунtlJIьного сектора економlки,

пiдпорядкованих.щепартаменту булiвництва та житлового забезпечення виконавчого

органу китвськоi'ri.*от рад; (fuiвськоi MicbKoT державноТ аДМiНiСТРаЦii) (ДаЛi -
Комiсiя).

Вiдповiдно по п. 2.з. Регламенту Голова KoMiciT скJIикае засiдання KoMicii та

формуе проект порядку денного засiдання. Мною, як Головою KoMiciT, було визначено

дату наступного'засйання KoMiciT 29 жовтня 2о]ý року, Однак, на перелолнi

.щепартамент розiслав повiдомленця про призначення засiдання koMiciT на iншу дату,

яка не була узгоджена з головою комiiii, u.u" на 05 листопада20|9 року, чим було

введено в оману членiв KoMiciT. Вiдтак засiдання 29 жовтня 20]19 року було зiрвано,

оскiльки членiв KoMiciT не було повiдомлено встановленим чином (цо с порушеlIняN,I

л.2.6. Регламенту).
вiдповiдно до п. 8 ст. 5 Положення про конкурсний вiдбiр кандидатур на посади

керiвникiв суб'сктiв господарювання комунального сектора економiки в MicTi Кисвi,

робоrу конкурсноТ KoMicii забезпечус структурний пiдроздiл виконавчого органу

киiвськот Micbkoi ради (китвськоi MicbkoT державнот адмiнiстраuiт) якому

пiдпорядКований вiдповiдНий суб'еКт господарювання, у зазначеномУ випадку даниNI



структурним пiдроздiлом с ,щепартамент булiвниuтва та житлового забезпечення

кмдд, однак, зtlзначенИй департаменТ не узгодЖус своТ дiТ з Головою конкурсноТ

koMicii та не виконус доручення голови конкурсноi koMicii в частинi покладених на

ньогО обов'язкiВ щЬдО зъбезпечення (матерiально-ТехнiчногО) дiяльнОстi конкурсноТ

KoMicii.
З огляду на вищевикJIадoне, прошу Вас:

1. Надати письмове роз'яснення вiдповiдним посадовим особам Щепартаменту

булiвничтва та житлового забезпечення щодо здiйснення обов'язку сприяти

та забезпечувати дiяльнiсть конкурсноТ KoMiciT для конкурсного вiдбору

кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв господарювання комуLIаJIьного

секгора 
- 
Ъкономiки, пiдпорядкованих .щепартаменту булiвничтва та

житлового забезпечення виконавчого органу Китвськот шtiськот ради

(КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii),
2. Надати доручення керiвнику ,щепартаменту будiвничтва та я(итлоl]ого

забезпечення КМЩА щодо виконання покJIадених на нього обов'язкiв, в

частинi сприяння та забезпечення дiяльностi конкурсноi koMicii для

конкурсного вiлбору кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв

господарювання комунаJIьного сектора економiки, пiдпорядкованих

щепартаменту булiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу

Киiвськоi Mlcb*oT РадИ (КиiвськОТ MicbKoi державнОТ адмiнiстраuiТ).

про результати розгляду звернення прошу повiдомити, за адресою: вул,

Хрещатик, 3б, *. Киiв, 01044, а також через систему електронного докумен,гообiгу

Аскод.
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