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головi Киiъськоi Micbkoi
державноi адмiн iстрацii
Кличку Вiталiю Володимировичу
вул.

Хреulаmuк, 36, м. Кuiв,0]041

Щоdо прuпuнення повноваэлсень zоловu KoHKypcHoi'
KoMic ii' dля конкурсно2о вidбору канdudаmур на
посаdu KepiBHuKiB суб' eKmiB еоспоdарювання
комунсlльно2о с екmора еконолtiкu, пidпоряdкованuх
,Ще парmал,tе нmу буd iвнuцmв а mа J!сuллlлово 2 о
забезпечення

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Ш ан о в н uй В imал iю В ол о d сьuuр о в uчу !
Звертаюсь до Вас вiдповiдно до cTaTTi 13 Закону Украiни <Про статус депутатiв
мiсцевих рад) та прошу у 10 денний строк розглянути питання та надати вiдповiдь.
Вiдповiдно до п. 2.1. Регламенту пiдготовки та проведення засiдань постiйно
дiючоi KoнKypcнoi KoMicii для конкурсного вiлбору кандидатур на посади керiвникiв
суб'сктiв господарювання комунаJIьного сектора економiки, пiдпорядкованих
!епартаменту булiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу КиТвськоi
MicbKoT ради (КиIвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрачii) (далi - Регламент) мене було
обрано Головою постiйноi конкурсноi KoMicii для конкурсного вiлбору кандидатур I{a
посади керiвникiв суб'ектiв господарювання комунiLльного сектора еконопtiки.
пiдпорядкованих .щепартаменту булiвництва та житлового забезпечення виконавчогсl
органУ КиТвськоi MicbKoI РадИ (КиiвськОi мiськоi державнОТ адмiнiСтраuiТ) (далi Комiсiя).
вiдповiдно до п. 8 ст. 5 Полоrкення про конкурсний вiлбiр кандидатур на посади
керiвникiв суб'ектiв господарювання комунального сектора економiltи в п,ricTi Кисвi"
виконавчого органу
роботу конкурсноТ KoMicii забезпечус структурний пiдроздiл

kитвсiкоi Micbkoi Ради (китвськоi Micbkoi державноi адмiнiстраuii)

яко]vIу

пiдпорядкований вiдповiдний суб'ект господарювання, у зазначеному випадку даним
струIстурним пiдроздiлом е .щепартамент булiвништва та житлового забезпечення
кМДА'
-r'a
.i-о,,,rс Илл"iпiТ
зриваються, okpeМl LiЛеНИ KOMiCiT
систематично ?пи
koMiciT ..lrr..грI\ifятиqнrr
проте, засiдання
листiв, якi не узгоджуються зi мною як з головоIо
.Щепартамент здiйснюють розсилку
koMici|. Також, .щепартамент не здiйснюе покладений на нього обов'язок шодо
koMicii,
забезпечення (матерiально-технiчного) дiяльностi конкурснот

2

З огляду на вищевикJIадене та враховуючи неузгодженiсть лiй flепартаменту з
Комiсiсю, прошу Вас припинити моi повноважень як голови, а також виключити мене
зi складу постiйноi дiючоТ конкурсноi KoMicii для конкурсного вiдбору кандидатур на
посади керiвникiв суб'скгiв господарювання комунiLльного сектора економiки.
пiдпорядкованих Щепартаменry булiвництва та житлового забезпечення виконавчого
органу Киiвськоi мiськоi ради (КиiЪськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрачiТ).
Про результати розгляду звернення прошу повiдомити, за адресою: вул,
Хрещатик, 36, м. КиТв, 01044, а також через систему електронного документообiгу
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