
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Н А К А З

«24» вересня 2021 року № 46-з

Про проведення безвиїзної перевірки
стану правової роботи комунальних
підприємств, які підпорядковані
Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства,
іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та
організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26
листопада 2008 року №1040, Положення про Департамент промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12
грудня 2013 року № 2240 (зі змінами), статті 17 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», підпункту 2 пункту 5 Положення про юридичний
відділ Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
затвердженого наказом Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26 жовтня 2020 року № 78-з та з метою перевірки
стану правової роботи підпорядкованих Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) (далі – Департамент) комунальних



підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва,

НАКАЗУЮ:

1. Юридичному відділу Департаменту здійснити безвиїзну перевірку
стану правової роботи за період з 01 січня 2021 року по 20 вересня 2021 року
комунального підприємства «Міський магазин» виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), комунального підприємства
«Поділ-Нерухомість», комунального підприємства «Київський міський бізнес –
центр», комунального підприємства «Світоч» міста Києва, комунального
підприємства «Печерськсервіс», комунального підприємства «Київська
спадщина», комунального підприємства «Володимирський ринок»,
комунального підприємства «Бессарабський ринок», комунального
підприємства «Житній ринок», комунального некомерційного підприємства
«Лабораторний центр».

2. Керівникам комунальних підприємств, зазначених у пункті 1 цього
наказу надати юридичному відділу Департаменту звіт про стан правової роботи
за період з 01 січня 2021 року по 20 вересня 2021 року, відповідно до шаблону
(додаток до наказу) в термін до 08 жовтня 2021 року.

3. Юридичному відділу Департаменту скласти довідку за результатами
проведеної перевірки.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов’язків
директора Департаменту                                                    Володимир КОСТІКОВ




