
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про звіти генеральних директорів про роботу комунальних підприємств (закладів), 

засновником яких є Києво-Святошинська районна рада 
 
 

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пункту 2.1.13 розділу 2 Порядку управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського 
району Київської області, затвердженого рішенням Києво-Святошинської районної ради 
від 31.03.2015року № 485-42-VІ, враховуючи висновки постійної комісії з питань 
управління комунальним майном, діяльності комунальних підприємств, житлово-
комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозберігаючих 
технологій, районна рада  

в и р і ш и л а: 
 

1. Заслухавши звіти керівників про роботу наступних комунальних підприємств: 
- Комунального підприємства «Києво-Святошинське виробниче управління 
житлово-комунального господарства»; 
- Комунального підприємства «Києво-Святошинське районне комунальне 
підприємство «Шкільні їдальні»; 
- Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської 
районної ради Київської області»; 
- Комунального підприємства «Спецобслуговування населення Києво-
Святошинського району» Києво-Святошинської районної ради Київської області; 
- Комунального закладу «Києво-Святошинська стоматологічна лікарня»; 
- Комунального закладу «Києво-Святошинський центр первинної медико-санітарної 
допомоги»; 
- Комунального підприємства «Києво-Святошинська тепломережа» Києво-
Святошинської районної ради; 
- Редакції Києво-Святошинської районної газети «Новий день»; 
- Державного комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління»; 

передати дані звіти постійним комісіям Києво-Святошинської районної ради Київської 
області для проведення детальної перевірки та аналізу фінансово-господарської 
діяльності. 

За результатами перевірки діяльності комунальних підприємств постійними 
комісіями Києво-Святошинської районної ради Київської області, прийняти рішення про 
припинення чи укладення контрактів з керівниками комунальних підприємств, 
засновником яких є Києво-Святошинська районна рада Київської області,  у порядку 
встановленому Порядком управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району Київської області. 



 2

 
2. Затвердити наступні граничні строки проведення перевірки діяльності  

комунальних підприємств постійними комісіями Києво-Святошинської районної ради 
Київської області: 

- До 25 січня 2016 року, для наступних комунальних підприємств: 
o Комунального підприємства «Києво-Святошинське виробниче управління 

житлово-комунального господарства»; 
o Комунального підприємства «Києво-Святошинське районне комунальне 

підприємство «Шкільні їдальні»; 
o Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації Києво-

Святошинської районної ради Київської області»; 
o Комунального підприємства «Спецобслуговування населення Києво-

Святошинського району» Києво-Святошинської районної ради Київської 
області; 

- До 15 лютого 2016 року, для наступних комунальних підприємств: 
o Комунального закладу «Києво-Святошинська стоматологічна лікарня»; 
o Комунального закладу «Києво-Святошинський центр первинної медико-

санітарної допомоги»; 
o Комунального підприємства «Києво-Святошинська тепломережа» Києво-

Святошинської районної ради; 
o Редакції Києво-Святошинської районної газети «Новий день»; 
o Державного комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління». 

 
3. Постійним комісіям з питань регламенту, депутатської етики, організації 

діяльності ради та взаємодії з органами місцевого самоврядування та з питань управління 
комунальним майном, діяльності комунальних підприємств, житлово-комунального 
господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозберігаючих технологій 
розробити Положення про проведення конкурсного відбору керівників комунальних 
підприємств (установ, закладів). 

 
4. Керівникам комунальних підприємств (установ, закладів) привести статути у 

відповідність до вимог чинного законодавства України та надати на погодження 
постійної комісії з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних 
підприємств, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та 
енергозберігаючих технологій. 

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань 

регламенту, депутатської етики, організації діяльності ради та взаємодії з органами 
місцевого самоврядування та з питань управління комунальним майном, діяльності 
комунальних підприємств, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного 
комплексу та енергозберігаючих технологій. 

 
 
                  Голова ради                                   О.С. Нестеренко 

м. Київ 
28 грудня 2015 року 
№ 61-03-VІІ  


