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Голові постійної комісії Київської 

міської ради з питань  

житлово-комунального господарства  

та паливно-енергетичного комплексу 

В. БОНДАРЕНКУ 

 

Про створення наглядової ради 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»              

(КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО») цим листом засвідчує Вам свою повагу та повідомляє 

таке. 

Згідно з п. 1.2 Статуту КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за своєю організаційно-

правовою формою є комунальним комерційним унітарним підприємством, що 

засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і віднесено 

до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)  та підпорядковано Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

Відповідно до ч. 7 ст. 78 Господарського кодексу України органами управління 

комунального унітарного підприємства є: 

- керівник підприємства, який призначається (обирається) органом, до сфери 

управління якого належить підприємство, або наглядовою радою цього 

підприємства (у разі її утворення) і є підзвітним органу, який його призначив 

(обрав); 

- наглядова рада підприємства (у разі її утворення), яка в межах компетенції, 

визначеної статутом підприємства та законом, контролює і спрямовує діяльність 

керівника підприємства. 

Наглядова рада комунального унітарного підприємства утворюється за 

рішенням органу, до сфери управління якого належить комунальне унітарне 

підприємство. Критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради 

комунального унітарного підприємства є обов’язковим, а також порядок утворення, 

організації діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок 

призначення членів наглядової ради затверджуються рішенням відповідної місцевої 

ради. 



Київською міською радою прийнято рішення від 06.10.2016  № 174/1178 «Про 

організаційно-правові заходи щодо утворення наглядових рад комунальних 

підприємств територіальної громади міста Києва», відповідно до п. 1 якого доручено 

Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) у місячний строк з дня прийняття 

цього рішення розробити та подати на затвердження Київської міської ради: 

- критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради 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. 

Також Київською міською радою прийнято рішення від 08.02.2018  № 15/4079 

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 06.10.2016 № 174/1178 

"Про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядових рад комунальних 

підприємств територіальної громади міста Києва», а саме: 

у пункті 1 рішення слова «Департаменту комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)» замінити словами «Виконавчому органу Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)». 

Тобто виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрацією») мав розробити та подати на затвердження Київської міської ради: 

- критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради 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. 

На сьогодні зазначені документи не затверджено Київською міською радою. 

 

 

 

Директор дирекції з фінансів                                    Катерина САРКІСОВА                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альона Чоловська 207-60-86 


