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Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)  (далі – Департамент) 

щодо пункту 5 питань порядку денного засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу, яке відбудеться 18.03.2019 року, повідомляє наступне. 

На виконання рішення Київської міської ради від 06.10.2016 № 174/1178 

«Про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядових рад комунальних 

підприємств територіальної громади міста Києва» Департаментом економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (далі – ДЕІ) у грудні 2018 року було розроблено проект рішення 

Київської міської ради «Про деякі питання управління підприємствами, що 

належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», яким 

будуть затверджені критерії, відповідно до яких утворення наглядових рад 

комунального підприємства територіальної громади міста Києва є обов’язковим; 

порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради 

комунального підприємства територіальної громади міста Києва та її комітетів (у 

разі їх утворення); порядок призначення членів наглядової ради комунального 

підприємства територіальної громади міста Києва та вимоги до незалежного члена 

наглядової ради підприємства, комунального підприємства територіальної громади 

міста Києва. Робочий варіант зазначеного проекту рішення на виконання 

доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 

М. Поворозника від 12.12.2018 року № 46070 опрацьовано у Департаменті і листом 

від 19.12.2018 № 062/02/07-11073 повідомлено ДЕІ про відсутність зауважень.  

 З огляду на зазначене, Департамент вважає передчасним розгляд питання 

внесення змін до статутів комунальних підприємств територіальної громади            

м. Києва (на прикладі КП «Київтеплоенерго») стосовно створення наглядових рад 

до прийняття Київрадою вказаного рішення.  
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