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№ 109-ОВ від 11.07.2019 

Розпорядник інформації: 
 
 

Київська міська державна адміністрація 
01044, Київ, вул. Хрещатик, 36 
 

Запитувач інформації: 
 
 

Громадська організація  
«Антикорупційний підприємницький фронт» 
01032, м. Київ, вул. Саксаганського 88, а/с 184 
Тел. +38 050-240-16-87 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ 

Рішенням Київської міської ради N 786/786 від 21 липня 2016 року було затверджено 

Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання 

комунального сектора економіки в місті Києві ( далі – Положення) 

Відповідно до п 1 статі 4  Положення визначення кандидатур для призначення (обрання) на 

керівні посади, зазначені в статті 3  Положення, здійснюється на підставі відкритого конкурсного 

відбору на заміщення відповідної вакантної посади керівника суб'єкта господарювання комунального 

сектора економіки в місті Києві (далі - конкурс), що проводиться конкурсною комісією з проведення 

конкурсного відбору на заміщення відповідної вакантної посади керівника суб'єкта господарювання 

комунального сектора економіки в місті Києві (далі - конкурсна комісія). 

Для проведення конкурсного відбору кожен суб'єкт управління (відповідний структурний 

підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

секретаріат Київської міської ради) готує та подає в установленому порядку проект розпорядження 

Київського міського голови про утворення постійно діючої конкурсної комісії при суб'єктові 

управління або окремих конкурсних комісій для конкурсного відбору керівників окремих суб'єктів 

господарювання комунального сектора економіки 

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 

січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо 

надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (документи):  

1. Перелік конкурсних комісій утворених відповідно до Положення.  

2. По кожному конкурсу та конкурсній комісії (за весь час її роботи) окремо:   

2.1. Перелік прізвищ кандидатів, кандидатури яких після проведення конкурсу були подані 

конкурсними комісіями на розгляд суб'єкту призначення. З зазначенням назв суб'єктів 
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господарювання комунального сектора економіки, на вакантні посади керівників яких 

претендували відібрані конкурсною комісією кандидати.  

2.2. Вказати кількість набраних балів та/або голосів, які отримали фіналісти конкурсу в 

результаті дослідження їх конкурсних пропозицій та проведених співбесід з конкурсною 

комісією.   

3. Прізвища членів конкурсних комісій, які пропустили засідання конкурсних комісій (членами 

яких вони є) з будь яких причин. З моменту початку діяльності таких комісій.   З зазначенням 

кількісті проведених засідань комісії, та кількості пропущених засідань по кожному її члену.   

4.  Прізвища осіб ( з зазначенням назви підприємства), що звільнилися з посад керівників 

суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, які були призначені на підставі 

подання їх кандидатур конкурсними комісіями до суб’єкта призначення. За весь час роботи 

конкурсних комісій.   

5. Кількість засідань конкурсних комісій, засідання яких було оголошено (по кожній з комісій 

окремо, з зазначенням назви такої комісії), але не відбулося у зв’язку з неможливістю їх 

проведення через відсутність кворуму.   

6. По кожному суб'єкту господарювання комунального сектора економіки, керівників яких було 

призначено на посаду за поданням конкурсних комісій, надати інформацію/документи, яка (-і)  

свідчить про виконання програм дій кандидатів, що містилися у їх конкурсних пропозиціях, та 

розглядалися конкурсною комісією відповідно до Положення а саме:  

6.1. Реалізація проекту стратегічного плану розвитку суб'єкта господарювання на 

середньострокову перспективу. 

6.2. Реалізація першочергового плану реформування суб'єкта господарювання протягом одного 

року. 

6.3. Реалізація  пропозицій з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників 

суб'єкта господарювання, підвищення його конкурентоспроможності на ринку. 

6.4. Підвищення обсягу надходжень коштів до бюджету. 

6.5. Залученні інвестиції для розвитку суб'єкта господарювання.  

6.6. Поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності суб'єкта 

господарювання. 

 

Інформацію на запит на виконання умов ч.1 ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» прошу 

надати не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання запиту ГО «Антикорупційний 

підприємницький фронт»  на електронну адресу: apf@apf.org.ua  

Президент  ГО «Антикорупційний підприємницький фронт»                                  Єгоров І.А. 
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