Зведена
інформація про керівників комунальних підприємств, які належать до сфери управління Київської міської державної адміністрації та районних в м.Києві державних адміністрацій
Подається на підставі відповідей Голови КМДА (Лист №001-2542 від 07.09.2016 та № 001-2870) на депутатське звернення Голови Постійної комісії КМР з питань власності для узагальнення інформації про зайнятість керівних посад підприємств і господарських товариств, які перебувають під контролем територіальної громади міста Києва

№

1

1

Найменування підприємства
(господарського товариства)
2
Комунальне підприємство
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації )
"Київекспертиза",
КП "Київекспертиза"
Комунальне підприємство
"Житлоінвестбуд-УКБ"
ЄДРПОУ 319558324

Орган, до сфери
діяльності яких
відноситься
підприємство

Постійна комісія Київради
до сфери діяльності яких
відноситься підприємство

3

4

Департамент
внутрішнього
фінансового
контролю та
аудиту

3

Комунальне підприємство з
експлуатації та ремонту
житлового фонду "Житло-сервіс"
ЄДРПОУ 31025659

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення
Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

4

Комунальне комерційне унітарне
підприємство "Фінансова
компанія "Житло-інвест"
ЄДРПОУ 32855406

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

5

Комунальне підприємство з
утримання та експлуатації
житлового фонду спеціального
призначення "Спецжитлофонд"
ЄДРПОУ 31454734

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

2

6

Комунальне підприємство
"Інженерний центр"
ЄДРПОУ 32239981

Комунальне підприємство
"Дирекція будівництва шляхово7
транспортних споруд м. Києва "
ЄДРПОУ 05445267
Комунальне некомерційне
підприємство «Клініко8
діагностичний центр»
Голосіївського району м. Києва
Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
9
медико-санітарної допомоги №1»
Голосіївського району м Києва
Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
10
медико-санітарної допомоги №2»
Голосіївського району м. Києва
Комунальне підприємство
"Керуюча компанія з
11
обслуговування житлового фонду
Голосіївського району м Києва"
12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

КП капітального будівництва,
реконструкції та інвестицій
“Голосіїво-будінвест”
Комунальне підприємство
"Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Голосіївського
району" м Києва ЄДРПУО
Комунальне підприємство
«Шкільне харчування» код
КНП "Центр первинної медикосанітарної допомоги Дарницького
району м. Києва", ЄДРПОУ
31413640
КНП "Центр первинної медикосанітарної допомоги №1
Дарницького району м. Києва",
ЄДРПОУ 03568132
КНП "Центр первинної медикосанітарної допомоги №2"
Дарницького району м. Києва,
ЄДРПОУ 38266365
КНП "Центр первинної медикосанітарної допомоги №3
Дарницького району м. Києва",
ЄДРПОУ 30300749
КНП "Консультативнодіагностичний центр №1
Дарницького району м.Києва",
ЄДРПОУ 01280970
КНП "Консультативнодіагностичний центр №2
Дарницького району м.Києва",
ЄДРПОУ 26064374
КНП "Консультативнодіагностичний центр дитячий
Дарницького району м.Києва",
ЄДРПОУ 26188248
Комунальне підприємство
"Дарницький медичний центр",
ЄДРПОУ 34840585

Комунальне підприємство
"Дирекція замовника з управління
житловим господарством
23
Дарницького району міста Києва"
ЄДРПОУ 31722755
Комунальне підприємство
"Керуюча компанія з
24 обслуговування житлового фонду
Дарицького району м. Києва",
ЄДРПОУ 39604270

Посада, П.І.Б. керівника
суб'єкта господарювання
(якщо призначено
(обрано) в.о. керівника,
зробити про це окрему
відмітку)
5

ПІБ виконуючого
обов’язки керівника
юридичної особи
(заповнюється, якщо
посада керівника є
вакантною)
6

Директор КП
"Київекспертиза",
Хорошевський Михайло
Георгійович

Дата закінчення
повноважень
керівника
(в.о. керівника)

Порядок
подовження строку
повноважень керівника
(в.о. керівника)

Інформація про продовження дії
контракту: вказати ("не продовжується"
або "продовжується")

Якщо "Продовжується" зазначити
строк продовження

Чи підлягає
посада
заміщенню на
конкурсі ("так"
чи "ні)

Якщо "ні" вказати причину

Якщо "так" вказати дату
формування конкурсної
комісії

10

11

12

14

15

7

8

9

01.06.2016

31.05.2021

Контракт

31.12.2015

30.12.2020

Додаткова
угода

29.02.2016

29.02.2017

16.04.2015

15.04.2018

Додаткова
угода

10.03.2016

09.03.2021

Додаткова
угода

30.09.2014

29.09.2017

Додаткова
угода

Постійна комісія Київради
з питань містобудування,
архітектури та
землекористування
Постійна комісія Київради
з питань містобудування,
архітектури та
землекористування
Постійна комісія Київради
з питань містобудування,
архітектури та
землекористування

Директор Бовсуновський
Сергій
Васильович

Постійна комісія Київради
з питань містобудування,
архітектури та
землекористування

Директор ШАРІЙ
Володимир
Васильович

Постійна комісія Київради
з питань містобудування,
архітектури та
землекористування

Директор ПЕТРЕЧЕНКО Антоніна
Іванівна

Постійна комісія Київради
з питань містобудування,
архітектури та
землекористування

Директор КАЛІНІН
Максим Володимирович

05.08.2015

04.08.2018

Додаткова
угода

Голосіївська РДА

Омельчук Віталій
Володимирович

22.10.2013

21.10.2018

контракт

Голосіївська РДА

Скрицький Іван Вікторович

22.10.2013

21.10.2018

контракт

Голосіївська РДА

Лось Галина Миколаївна

01.11.2013

21.10.2018

контракт

17.05.2016

16.05.2017

контракт

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення
Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Голосіївська РДА
Голова комісії Київської
міської ради з питань
містобудування,
архітектури та
землекористування

Голосіївська РДА

Постійна комісія Київради з
питань транспорту, зв`язку
та реклами

Голосіївська РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Дарницька РДА

Директор ПОГРЕБНОЙ
Віктор
Петрович

Латанюк Наталія Вікторівна

Голосіївська РДА

Дарницька РДА

Директор НЕПОП
В’ячеслав
Іванович

Дата
призначення
керівника/покладання
обов'язків
(в.о. керівника)

"Вакантна посада"

начальник Гончаров Віталій
Анатолійович

29.07.2016

так

10 липня 2015р

10.07.2017

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013р. № 118 (зі змінами та доповненнями)

09.01.2014

08.01.2017

Додаткова угода

Сміщук Юрій Олексійович

01.10.2010

14.02.2019

контракт

Горбач Анатолій Антонович

03.07.2012

14.02.2019

контракт

Вєдєрнікова Тетяна Василівна
Постійна комісія Київської
міської ради з питань
охорони здоров'я та
соціального захисту
Постійна комісія Київської
міської ради з питань
охорони здоров'я та
соціального захисту
Постійна комісія Київської
міської ради з питань
охорони здоров'я та
соціального захисту
Постійна комісія Київської
міської ради з питань
охорони здоров'я та
соціального захисту
Постійна комісія Київської
міської ради з питань
охорони здоров'я та
соціального захисту
Постійна комісія Київської
міської ради з питань
охорони здоров'я та
соціального захисту
Постійна комісія Київської
міської ради з питань
охорони здоров'я та
соціального захисту
Постійна комісія Київської
міської ради з питань
охорони здоров'я та
соціального захисту
Постійна комісія Київської
міської ради з питань
житлово-комунального
господарства та паливноенергетичного комплексу
Постійна комісія Київської
міської ради з питань
житлово-комунального
господарства та паливноенергетичного комплексу
Постійна комісія Київської
міської ради з питань
житлово-комунального
господарства та паливноенергетичного комплексу

Нікіфорова О.М.

Додаткова
угода

Не має

Алентьєва Людмила Ігорівна

03.07.2012

14.02.2019

контракт

Швейгер Ярослав Леонідович

03.07.2012

14.02.2019

контракт

Ростунов Володимр
Костянтинович

16.08.2013

16.08.2018

контракт

Березюк Володимир
Павлович

03.07.2012

14.02.2019

контракт

Коляда Олена Олексіївна

03.07.2012

14.02.2019

контракт

Закордонець Роман
Михайлович

19.12.2013

18.12.2018

контракт

Похвальоний Юрій
Феодосійович

01.10.2012

31.12.2016

контракт

продовжується

На 2 роки

контракт

продовжується

На 2 роки

контракт

Не продовжується

Солодуха Андрій
Миколайович

15.04.2016

15.04.2019

контракт

Пінчук Микола Якович

01.10.2013

01.10.2016

08.04.2013

31.12.2015

25

Комунальне підприємство
"Господар Дарницького району
міста Києва", ЄДРПОУ 14315687

Дарницька РДА

26

Комунальне підприємство
"Позняки-Інвест-УКБ Дарницького
району міста Києва", ЄДРПОУ
31723240

Дарницька РДА

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування,
архітектури та
землекористування

Бойко Олександр Вікторович

27

Комунальне підприємство
"Школяр Дарницького району
міста Києва", ЄДРПОУ 31723057

Дарницька РДА

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
освіти, науки, сім’ї, молоді
та спорту

"Вакантна посада"

Департамент
економіки та
інвестицій

-

Генеральний директор
Містюк Олег Олександрович

15.08.2014

15.08.2016

Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118

Департамент
економіки та
інвестицій

-

Директор Галенко Оксана
Миколаївна

01.08.2007

"не визначено"

порядок відсутній

28

29

30

31
32
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Комунальне підприємство
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
«Київське інвестиційне агентство»
Комунальна науково-дослідна
установа «Науково-дослідний
інститут соціально – економічного
розвитку міста»

Комунальне підприємство
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
«Київський міський туристичноінформаційний центр»

Департамент
економіки та
інвестицій

Департамент житловокомунального
господарства
Департамент житловокомунального
господарства
Департамент житловоКП по переробці нерудних
комунального
будівельних матеріалів 05456733
господарства

Веремій Катерина
Іванівна

продовжується

"не визначено"

Розпорядження Київського міського голови від
14.05.2014 № 33

так

Дашуков Ігор Якович

07.11.2015

"не визначено"

порядок відсутній

так

16.09.2014

"не визначено"

порядок відсутній

11.05.2016

"не визначено"

порядок відсутній

22.08.2014

22.08.2018

відповідно до умов контракту

21.09.2015

21.09.2016

порядок відсутній

23.04.2015

"не визначено"

Порядок відсутній

02.10.2016; 16.07.2015продовження дії
контракту від 02.10.2014

28.08.2018

п. 4.5. Контракту "Якщо сторони не ініціювали
припинення контракту за 2 місяці до закінчення
строку дії контракту, то він вважається
продовженим на рівнозначний термін,

17.07. 2016

16.07.2019

порядок відсутній

"Вакантна посада"

-

Голуб Олександр
Олексійович

-

"Вакантна посада"

Постійна комісія Київської
Департамент житловоміської ради з питань
комунального
Русін Євген Євгенійович
житлово-комунального
господарства
господарства та паливноенергетичного комплексу
Департамент житловоКозловська Світлана
комунального
СВКП "КИЇВВОДФОНД" 37292855
Станіславівна
господарства
1. Постійна комісія
Київради з питань житловокомунального
Державний історикоДепартамент житлово- господарства та паливноЧеревичний Іван
меморіальний Лук'янівський
комунального
енергетичного комплексу.
заповідник
Володимирович
господарства
2. Постійна комісія з питань
код ЄДРПОУ 23379574
культури та туризму.
3. Постійна комісія з питань
власності
Постійна комісія з питань
Департамент житловоКП "Київбудреконструкція"
житлово-комунального
комунального
Мусієнко Я. В.
37932233
господарства та паливногосподарства
енергетичного комплексу
Комунальне підприємство «Водно
– інформаційний центр»
Департамент житлововиконавчого органу Київської
комунального
Попов Олександр Юхимович
міської ради (Київської міської
господарства
державної адміністрації), код
ЄДРПОУ 32554590
КП "Група впровадження проекту
Департамент житловоНауменко Дмитро
з енергозбереження в
комунального
Володимирович
адміністративних будівлях м.
господарства
Києва" 25772436
Департамент житловокомунального
"Вакантна посада"
КП "КК АТП № 2737" 05456746
господарства
Комунальне підприємство
виконавчого органу Київської
Департамент житловокомунального
Бойко Анатолій Григорович
міської
господарства
ради(КМДА)"Спеціалізоване
управління протизсувних
Комунальне підприємство
Департамент
Варламов Михайло
"Київський інститут земельних
земельних ресурсів
Костянтинович
відносин", 32348604

Рудницький Віктор
Леонідович

КП "Київкомунсервіс" 33745659

Реутова Олена Георгіївна

Бабін Олександр
Євгенович

продовжується

на підставі листа-погодження
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) від 31.08.2016 № 0061744 та розпорядження Дарницької
районної в місті Києві державної
адміністрації від 31.08.2016 № 574
директором підприємства призначено
Правденка В.С., який має управлінський
досвід у міських комунальних
на підставі листа-погодження
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) від 29.08.2016 № 008-471
та розпорядження Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації від
31.08.2016 № 573 директором
підприємства призначено Веремій К.І.,
яка з 29.09.2014 успішно виконувала
обов'язки керівника

15.08.2017

14.05.2014

-

-

ні

В. о. Директора
Секістов Віктор
Вікторович

РС СКП "Спецкомбінат ПКПО"
3358475

Департамент
земельних ресурсів

контракт

"Вакантна посада"

РС СКП "Київсьий крематорій"
05416768

Комунальне підприємство
"Київський міський центр
земельного кадастру та
приватизації землі" 32073242

29.09.2014

ні

20.09.2019

16.01.2015

16.01.2017

порядок відсутній

11.02.2015

"не визначено"

порядок відсутній

12.02.2015

До 12.02.2016 року.Новий
термін контракту з
13.02.2016 року по
12.02.2019
року.Знаходиться на підписі

порядок відсутній

продовжується

12.02.2019

01.12.2015

30.11.2016

Контракт візується

продовжується

На 1 рік

16.05.2016

15.05.2017

Контракт на підпису

Станом на 21.09.2016
проводиться робота по
формуванню складу
конкурсної комісії по
відбору кандидата на
посаду керівника
підприємства
(відповідно до п.3 ста.4
Положення про
конкурсний відбір
кандидатур на посади
керівників субєктів
господарювання
комунального сектору
економіки в місті Києві).
По завершенню, буде
підготовлено проект
розпорядження про
09.10.2016

так

розглядається питання реорганізації КП

ні

продовжується контракт від 10.09.2015

так

розглядається питання реорганізації КП

ні

продовжується контракт від 24.02.2015

09.10.2016

09.10.2016

Комунальне підприємство
44 "Київжитлоспецексплуатація", код
за ЄДРПОУ 03366500

45

46

47

Комунальне підприємство
Київської міської ради "Київське
міське бюро технічної
інвентаризації код ЄДРПОУ Комунальне підприємство
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
«Київкінофільм» 35531906
Комунальне об’єднання
«Київкіно», 05481725

Комунальне підприємство
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
48
держаної адміністрації) «Агенство
по обслуговуванню театральної та
концертної діяльності» 35648183

Департамент
комунальної
власності

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
власності Постійна комісія
Київської міської ради з
питань житловокомунального
господарювання та
паливно-енергетичного

Котляренко Олег Олегович

Департамент
комунальної
власності

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
власності

Сенчук Василь
Володимирович (до
01.08.2016 р.)

Департамент
культури

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
культури, туризму та
інформаційної політики

Хомич Денис Владиславович

Департамент
культури

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
культури, туризму та
інформаційної політики

"Вакантна посада"

Білич Віктор
Олександрович (з
01.08.2016)

Ковальчук Любов
Іванівна

03.09.2014

03.09.2018

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 № 118 (зі змінами)

01.06.2001/01.08.2016

31.05.2017

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 № 118 (зі змінами)

01.02.2016

31.01.2019

За конкурсом

25.12.2015

"не визначено"

Не веде діяльності

Департамент
культури

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
культури, туризму та
інформаційної політики

Блажко Наталія Миколаївна

16.02.2010

10.12.2016

49

Комунальне підприємство
«Київкультурасервіс», 32049230

Департамент
культури

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
культури, туризму та
інформаційної політики

Рашковський Олег
Анатолійович

15.06.2009

15.06.2019

За конкурсом

50

Київський зоологічний парк
загальнодержавного значення
02221171

Департамент
міського благоустрою

екологія

Трантін Кирило Віталійович

30.09.2016

Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)

51

КП «Притулок для тварин»
32620706

Департамент
міського благоустрою

екологія

"Вакантна посада"

52

КП «Центр ідентифікації тварин»
32620923

Департамент
міського благоустрою

екологія

"Вакантна посада"

01.10.2014

Бодня Володимир
Павлович

13.11.2015

-

ліквідація шляхом
приєднання до КП «Київська
міська лікарня ветеринарної
медицини»
ліквідація шляхом
приєднання до КП «Київська
міська лікарня ветеринарної
медицини»

53

КП «Київська міська лікарня
ветеринарної медицини»
32828319

Департамент
міського благоустрою

екологія

Макаріна Інна Миколаївна

54

КП «Шевченківська районна
клініка ветеринарної медицини»

Департамент
міського благоустрою

екологія

Манжело Віктор Петрович

-

ліквідація

55

КП «Київський міський Будинок
природи» 32826108

Департамент
міського благоустрою

екологія

Грібачов Євген Сергійович

23.12.2015

22.12.2016

20.05.2011

20.05.2017

56

КАРС «Київська служба
порятунку» 33153784

Департамент
міського благоустрою

ЖКГ

"Вакантна посада"

Александров Володимир
Леонідович

25.05.2016

тимчасово, до вирішення
питання щодо призначення
директора

57

Київське комунальне об’єднання
зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень
міста «Київзеленбуд» 03362123

Департамент
міського благоустрою

екологія

"Вакантна посада"

Наконечний Михайло
Васильович

29.07.2016

тимчасово, до вирішення
питання щодо призначення
директора

58

КП «Лісопаркове господарство
«Конча-Заспа» 03359747

Департамент
міського благоустрою

екологія

Боярчук Віталій Борисович

18.05.2016

18.05.2017

59

КП «Дарницьке лісопаркове
господарство» 03359635

Департамент
міського благоустрою

екологія

Явний Михайло Іванович

04.04.2016

04.04.2017

60

КП «Святошинське лісопаркове
господарство» 03359687

Департамент
міського благоустрою

екологія

Миколенко Олег Михайлович

21.04.2016

21.04.2017

61

КП по утриманню зелених
Департамент
насаджень Голосіївського району
міського благоустрою
м. Києва 03359799

екологія

Гонтаренко Борис Васильович

02.06.1998

01.01.2017

62

КП по утриманню зелених
насаджень Дарницького району
м. Києва 31722949

Департамент
міського благоустрою

екологія

"Вакантна посада"

14.03.2016

тимчасово, до вирішення
питання щодо призначення
директора

63

КП по утриманню зелених
насаджень Деснянського району
м. Києва 04589645

Департамент
міського благоустрою

екологія

Карп Євген Миколайович

16.11.2015

15.11.2016

64

КП по утриманню зелених
Департамент
насаджень Дніпровського району
міського благоустрою
м. Києва 03359813

екологія

Ковшун Євген Миколайович

20.05.2015

19.05.2017

65

КП по утриманню зелених
Департамент
насаджень Оболонського району
міського благоустрою
м. Києва 05416745

екологія

Ковальчук Марія Олексіївна

12.09.2003

30.06.2019

КП по утриманню зелених
Департамент
66 насаджень Печерського району м.
міського благоустрою
Києва 03359760

екологія

Лисенко Сергій Миколайович

11.11.2015

11.11.2016

23.01.2016

тимчасово, до вирішення
питання щодо призначення
директора

Філінська Людмила
Дмитрівна

67

КП по утриманню зелених
насаджень Подільського району
м. Києва 03359701

Департамент
міського благоустрою

екологія

"Вакантна посада"

68

КП по утриманню зелених
насаджень Святошинського
району м. Києва 03359753

Департамент
міського благоустрою

екологія

Магалов Аршак Михайлович

69

КП по утриманню зелених
насаджень Солом’янського
району м. Києва 31806913

Департамент
міського благоустрою

екологія

"Вакантна посада"

70

КП по утриманню зелених
насаджень Шевченківського
району м. Києва 31753249

Департамент
міського благоустрою

екологія

Цимбалюк Віталій
Олександрович

71

КП «ЛІК» м.Києва» 31108609

Департамент
міського благоустрою

екологія

"Вакантна посада"

72

КП «Київблагоустрій» 26199708

Департамент
міського благоустрою

ЖКГ

73

КП по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного
фонду м. Києва «Плесо»
23505151

Департамент
міського благоустрою

ЖКГ

74

75

76
77

78

79
80
81
82

83

Комунальне підприємство
виконавчого органу Київської
Департамент освіти і
науки, молоді та
міської ради (Київської міської
спорту
державної адміністрації)
«Спортивний комплекс»
Комунальне підприємство
виконавчого органу Київради
Департамент освіти і
(Київської міської державної
науки, молоді та
адміністрації) "Центр науковоспорту
освітніх інновацій та моніторингу"
(35075848)
Комунальне підприємство
"Фармація" 05415852
Комунальне підприємство
"Київська міська стоматологічна
поліклініка"
Комунальне підприємство
"Київський центр нових технологій
в стоматології"
19071422
Комунальне підприємство
"Стоматологія" Солом'янського
району м. Києва
01281082
Комунальне підприємство
"Стоматологія Дніпровського
району м. Києва"
02125773
Комунальне підприємство
"Стоматологія Святошинського
району м. Києва" 05493421
Комунальне підприємство
"Профдезінфекція"
39064171
Комунальне підприємство
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
"Київсоцмедсервіс"

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
освіти, науки, молоді та
спорту
Постійна комісія Київської
міської ради з питань
освіти, науки, молоді та
спорту

Постійна комісія з
Департамент охорони
питань охорони здоров'я
здоров'я
та соціального захисту
Постійна комісія з
Департамент охорони
питань охорони здоров'я
здоров'я
та соціального захисту
Постійна комісія з
Департамент охорони
питань охорони здоров'я
здоров'я
та соціального захисту

Манько Ольга Іванівна

-

ні

ліквідація шляхом приєднання до КП
«Київська міська лікарня ветеринарної
медицини»

ні

розпорядженням Київського міського
голови від 01.08.2016 № 764 на посаду
командира призначений Піхало Дмитро
Олександрович

ні

розпорядженням Київського міського
голови від 31.08.2016 № 851 на посаду
генерального директора призначений
Наконечний Михайло Васильович

ні

розпорядженням Київського міського
голови від 25.08.2016 № 828 на посаду
директора призначеначена Філінська
Людмила Дмитрівна

Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)
Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 р. № 118 «Про
порядок призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (із змінами і доповненнями)

29.04.2016

29.04.2016

28.04.2017

21.03.2016

тимчасово, до вирішення
питання щодо призначення
директора

Кліпа Іван Анатолійович

01.08.2014

31.07.2017

Пікалов Денис
Олександрович

14.02.2015

13.02.2017

З 26.03.2016 року

Тимчасово до вирішення
питання щодо призначення
в установленому порядку
директора

Розпорядження КМГ від 25.03.2016 № 426

З 09.11.2015 року

Тимчасово до вирішення
питання щодо призначення
в установленому порядку
директора

Наказ ДОНМС від 06.11.2015 № 1005к

12.09.2014

12.09.2018

контракт

20.07.2009

19.07.2018

контракт

23.01.2016

"не визначено"

контракт

Штопенко
Ірина Вікторівна

02.01.2006

31.12.2016

контракт

Пилипчук Сергій
Миколайович

"Вакантна посада"

Корольов Юрій
Володимирович

"Вакантна посада"

Світлий
Руслан Валентинович
Гуменюк

Петрович

Олег

"Вакантна посада"

Карноза
Ірина Петрівна

Постійна комісія з
Департамент охорони
питань охорони здоров'я
здоров'я
та соціального захисту
Постійна комісія з
Департамент охорони
питань охорони здоров'я
здоров'я
та соціального захисту
Постійна комісія з
Департамент охорони
питань охорони здоров'я
здоров'я
та соціального захисту
Постійна комісія з
Департамент охорони
питань охорони здоров'я
здоров'я
та соціального захисту

Дидик
Олег Ігорович

10.07.2012

09.07.2018

контракт

Печковська
Ганна Романівна

15.01.2013

контракт на підпису

контракт

Росада
Михайло Олексійович

20.01.2014

19.01.2017

Постійна комісія з
Департамент охорони
питань охорони здоров'я
здоров'я
та соціального захисту

Семененко
Вадим Ігорович

25.03.2015

Директор – Ковальчук
Микола Олександрович

26.06.2015

"не визначено"

29.04.2016

"не визначено"

17.11.2015

"не визначено"

Комунальне підприємство
«Бессарабський ринок», код
ЄДРПОУ 05587984

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики

85

Комунальне підприємство
«Володимирський ринок», код
ЄДРПОУ 01565129

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики

Директор – Литвин
Олександр Сергійович
Відповідно до рішення
Київського міського голови
від 13.11.2015 № 825 «Про
звільнення Братікової І.Б.»
обов"язки генерального
директора КП «Житній
ринок» виконує перший
заступник генерального

Комунальне підприємство
«Житній ринок»,
код
ЄДРПОУ 05587843

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики

87

Комунальне підприємство
«Київський іподром»,
код
ЄДРПОУ 00846346

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
Директор - Стаднік Геннадій
торгівлі, підприємництва та
Васильович
регуляторної політики

07.07.2015

"не визначено"

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
Директор - Никифорак Тарас
торгівлі, підприємництва та
Романович
регуляторної політики

03.07.2013

"не визначено"

В.о. генерального
директора – Дзюбанний
Сергій Володимирович

контракт

контракт

86

На 1 рік

ліквідація шляхом приєднання до КП
«Київська міська лікарня ветеринарної
медицини»

19.03.2017

Тарасенко Олександр
Миколайович

продовжується

Жов.16

ні

тимчасово, до вирішення
питання щодо призначення
директора

Лукаш Олексій Олегович

Не продовжується

-

20.03.2015

84

Комунальне підприємство
«Київська спадщина» виконавчого
88
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), код ЄДРПОУ

За конкурсом

діяльність не проводиться

підлягає
заміщенню за
конкурсом

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 № 118 «Про порядок призначення та
звільнення керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва»
Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 № 118 «Про порядок призначення та
звільнення керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва»
Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 № 118 «Про порядок призначення та
звільнення керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва»
Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 № 118 «Про порядок призначення та
звільнення керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва»
Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 № 118 «Про порядок призначення та
звільнення керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва»

продовжується

На 1 рік

продовжується

На 1 рік

продовжується

На 1 рік

так

так

так

так

ні

ст. 16 Закону України "Основи
законодавства України про охорону
здоров'я"

89

Комунальне підприємство «ПоділНерухомість», код ЄДРПОУ
30114496

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики

90

Комунальне підприємство
«Печерськсервіс»,
код
ЄДРПОУ 19024635

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
Директор - Берестовий Віктор
Іванович
торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики

91

Комунальне підприємство
«Міський магазин» виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), код ЄДРПОУ
36927573

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики

"Вакантна посада"

92

Комунальне підприємство
«Світоч» м. Києва,
код
ЄДРПОУ 21586843

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики

"Вакантна посада"

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики

Директор - Салата Юрій
Олексійович

94

Комунальне підприємство
Київської міської ради
"Телекомпанія "Київ" ЄДРПОУ
25195855

Департамент
суспільних
комунікацій

Постійна комісія Київради з
питань культури, туризму
та інформаційної політики

95

Комунальне підприємство
"Радіостанція "Голос Києва"
ЄДРПОУ 32455608

Департамент
суспільних
комунікацій

96

Комунальне підприємство
Київської міської ради "Вечірній
Київ" ЄДРПОУ 16469058

Комунальне підприємство
93 «Київський міський бізнес-центр»,
код ЄДРПОУ 24250279

97

98

99

100

101

102

Комунальне підприємство
«Київпастранс»,
ЄДРПОУ: 31725604
Комунальне підприємство
«Київський метрополітен»,
ЄДРПОУ: 03328913
Комунальне підприємство
Міжнародний аеропорт «Київ»
(Жуляни),
ЄДРПОУ: 01131514
Комунальне підприємство
«Київдорсервіс»,
ЄДРПОУ: 32955518
Комунальне підприємство
«Київтранспарксервіс»,
ЄДРПОУ: 35210739
Комунальна служба перевезень
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
ЄДРПОУ: 25383769

Комунальна корпорація
«Київавтодор» (ЄДРПОУ:
03359026) є виробничо103
господарським комплексом, який
об’єднує наступні комунальні
Комунальне підприємство
«Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
104 та споруд на них «Магістраль»,
ЄДРПОУ: 05445534(відповідно до
рішення Київської міської ради від
16.07.2015 № 676/1540
перебуває в процесі реорганізації)
Комунальне підприємство
«Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
105
та споруд на них Голосіївського
району м. Києва»,
ЄДРПОУ: 03334894

Генеральний директор Матеїч Павло Васильович

01.12.2009

"не визначено"

01.06.2007

"не визначено"

В. о. директора Тихомиров Олександр
Борисович

19.02.2016

"не визначено"

В. о. директора Бердікова Тетяна
Василівна

29.12.2015

"не визначено"

01.02.2016

31.01.2017

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 № 118 «Про порядок призначення та
звільнення керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва»
Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 № 118 «Про порядок призначення та
звільнення керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва»
Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 № 118 «Про порядок призначення та
звільнення керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва».
На сьогодні підготовлено проект розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Про
виконання обов’язків директора комунального
підприємства «Міський магазин» виконавчого
органу Київради (Київської міської державної
адміністрації)», який проходить процедуру
погодження відповідно до Регламенту
Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 № 118 «Про порядок призначення та
звільнення керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва»
Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 № 118 «Про порядок призначення та
звільнення керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва»

так

так

"Вакантна посада"

Криворучко Світлана
Володимирівна

Розпорядження
Київського міського
голови від від 08.12.2010
№857 та 21.11.2011
№226

"не визначено"

«порядок відсутній»

так

Постійна комісія Київради з
питань культури, туризму
та інформаційної політики

"Вакантна посада"

Васін Андрій
Анатолійович

Розпорядження
Київського міського
голови від 30.07.2007
№413

"не визначено"

«порядок відсутній»

так

Департамент
суспільних
комунікацій

Постійна комісія Київради з
питань культури, туризму
та інформаційної політики

"Вакантна посада"

Філіппов Максим
Олександрович

Розпорядження
Київського міського
голови від 20.12.2013
№220

"не визначено"

«порядок відсутній»

так

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

"Вакантна посада"

Тимчасово виконуючий
обов’язки генерального
директора, виконавчий
директор підприємства
Давидович Андрій
Юрійович

14.04.2016

До вирішення питання щодо
призначення генерального
директора КП
«Київпастранс» у
встановленому
законодавством порядку

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
Начальник Брагінський Віктор
питань транспорту, зв’язку
Володимирович
та реклами

17.07.2014

17.07.2019

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

Генеральний директор
Нестеренко Олександр
Михайлович

21.06.2011

20.06.2017

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

Директор Черній Віктор
Данилович

01.02.2013

01.02.2018

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

05.02.2016

04.02.2017

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

29.07.2014

29.07.2017

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

15.04.2015

15.04.2020

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

Начальник Шапенко Микола
Миколайович

01.09.2008

02.09.2016

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

Начальник Гончаров Віталій
Анатолійович

10.07.2015

10.07.2017

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

Начальник Береговий Петро
Іванович

19.06.2015

16.06.2017

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
Начальник Головченко Сергій
питань транспорту, зв’язку
Євгенійович
та реклами

14.12.2015

13.12.2016

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

продовжується

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
Начальник Дрижко Олександ
питань транспорту, зв’язку
Олександрович
та реклами

04.10.2011

05.10.2016

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

продовжується

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

"Вакантна посада"

В.о. начальника Дубров
Сергій Васильович

14.03.2016

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

"Вакантна посада"

В.о. начальника
Дорошенко Юрій
Васильович

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

Начальник Хмарський Олег
Іванович

Департамент
транспортної
інфраструктури

Директор
Шамрай Артем Віталійович

Начальник
Савтир Сергій
Володимирович

Генеральний директор
Густєлєв Олександр
Олександрович

ні

Рішення про
Конкурсний відбір проводиться
проведення конкурсу
відповідно до Порядку проведення
для відбору кандидатів
конкурсу для відбору кандидатів на
на заміщення вакантної
заміщення вакантних посад керівників
посади керівника
ЗМІ Київської міської ради,
(керівників) ЗМІ
затвердженого рішенням Київської
приймається Київською
міської ради від 14 травня 2015 року № міською радою. Станом
475/1342
на 20 вересня 2016 року
депутати Київради
Рішення про
Конкурсний відбір проводиться
проведення конкурсу
відповідно до Порядку проведення
для відбору кандидатів
конкурсу для відбору кандидатів на
на заміщення вакантної
заміщення вакантних посад керівників
посади керівника
ЗМІ Київської міської ради,
(керівників) ЗМІ
затвердженого рішенням Київської
приймається Київською
міської ради від 14 травня 2015 року № міською радою. Станом
475/1342
на 20 вересня 2016 року
депутати Київради
Рішення про
Конкурсний відбір проводиться
проведення конкурсу
відповідно до Порядку проведення
для відбору кандидатів
конкурсу для відбору кандидатів на
на заміщення вакантної
заміщення вакантних посад керівників
посади керівника
ЗМІ Київської міської ради,
(керівників) ЗМІ
затвердженого рішенням Київської
приймається Київською
міської ради від 14 травня 2015 року № міською радою. Станом
475/1342
на 20 вересня 2016 року
депутати Київради
розпорядженням Київського міського
голови від 30.08.2016 № 846
генеральним директором КП
"Київпастранс" призначено Левченка
Д.В.

ні

відповідно до рішення Київської міської
ради від 16.07.2015 № 676/1540
перебуває в процесі реорганізації

До вирішення питання щодо
призначення начальника
КП «ШЕУ Оболонського
району» у встановленому
законодавством порядку

ні

розпорядженням Київського міського
голови від 26.08.2016 № 831
начальником підприємства було
призначено Кулікова О.М.

27.05.2016

До вирішення питання щодо
призначення начальника
КП «ШЕУ Печерського
району» у встановленому
законодавством порядку

ні

розпорядженням Київського міського
голови від 25.08.2016 № 825
начальником підприємства призначено
Дорошенкам Ю.В.

25.10.2010

27.10.2016

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

Постійна комісії Київради з
Начальник Каневський Сергій
питань транспорту, зв’язку
Георгійович
та реклами

15.06.1999

30.06.2017

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

Начальник Борсук Вадим
Олексійович

09.11.2015

08.11.2016

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

Начальник Овсієнко
Олександр Борисович

12.06.2015

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

Директор Левченко
Олександр Анатолійович

116

Комунальне підприємство
"Учбово-курсовий комбінат",
ЄРПОУ 05456681

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

117

Комунальне автотранспортне
підприємство № 273901,
ЄДРПОУ: 03359049

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

Комунальне підприємство
«Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
106
та споруд на них Дарницького
району м. Києва»,
ЄДРПОУ: 31722818

107

108

Комунальне підприємство
«Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Деснянського
району м. Києва»,
ЄДРПОУ: 04590234
Комунальне підприємство
«Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Дніпровського
району м. Києва»,
ЄДРПОУ: 05446166

Комунальне підприємство
«Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
109
та споруд на них Оболонського
району м. Києва»,
ЄДРПОУ: 05465258

110

111

112

113

Комунальне підприємство
«Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Печерського
району м. Києва»,
ЄДРПОУ: 03359115
Комунальне підприємство
«Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Подільського
району м. Києва»,
ЄДРПОУ: 03359121
Комунальне підприємство
«Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Святошинського
району м. Києва»,
ЄДРПОУ: 03359090
Комунальне підприємство
«Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Солом'янського
району м. Києва»,
ЄДРПОУ: 31806946

Комунальне підприємство
«Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів
114
та споруд на них Шевченківського
району м. Києва»,
ЄДРПОУ: 31868786

115

Комунальне підприємство по
ремонту і утриманню мостів і
шляхів м. Києва
«Київавтошляхміст»,
ЄДРПОУ: 03359018

25.03.2009

"Вакантна посада"

В.о. директора Шмалець
Вадим Олександрович

19.07.2016

"Вакантна посада"

В.о. директора Лук'янов
Леонід Анатолійович

02.09.2015

118

Комунальне автотранспортне
підприємство № 273904,

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

"Вакантна посада"

В.о. директора Валько
Андрій Михайлович

17.06.2015

119

Комунальне підприємство
«Автодорсервіс», ЄДРПОУ:
30441310

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

"Вакантна посада"

В.о. начальника
Дорошенко Василь
Іванович

10.09.2015

120

Комунальне підприємство
електромереж зовнішнього
освітлення м. Києва
«Київміськсвітло» ЄДРПОУ:
03360905

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

Директор Хричов Андрій
Вікторович

Спеціалізоване комунальне
підприємство
«Київтелесервіс»,ЄДРПОУ:
31815760

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

Департамент
транспортної
інфраструктури

Постійна комісії Київради з
питань транспорту, зв’язку
та реклами

121

122

123

Київське комунальне виробниче
підприємство
«Міськпаливо»,ЄДРПОУ:
01879448
Комунальне підприємство
«Головний інформаційнообчислюваний центр», КП ГІОЦ,
4013755

Постійна комісія Київської
Департамент фінансів
міської ради з питань
транспорту та зв’язку

30.07.2014

Директор
Бондаренко Сергій
Олександрович

"Вакантна посада"

Директор, Місань Валерій
Іванович

В.о. директора Сенча
Володимир Сергійович

На 1 рік

продовжується

На 1 рік

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

продовжується

На 1 рік

12.06.2016

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

продовжується

На 1 рік

30.08.2016

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013
№ 118

До вирішення питання щодо
призначення директора КП
"Учбовий-курсовий
Підприємство відповідно до
рішення КМР від 20.11.2014
№ 387/387 перебуває в
процесі реорганізації
До вирішення питання щодо
призначення директора
КАТП № 273904 у
встановленому
До вирішення питання щодо
призначення начальника КП
«Автодорсервіс» у
встановленому
законодавством порядку
30.07.2016

ні

Підприємство відповідно до рішення
КМР від 20.11.2014 № 387/387
перебуває в процесі реорганізації

_

ні

розпорядженням Київського міського
голови від 05.08.2016 № 790
директором підприємства призначено
Рожкова В.В.

_

ні

розпорядженням Київського міського
голови від 05.08.2016 № 789
начальником підприємства призначено
Дорошенка В.І.

ні

розпорядженням Київського міського
голови від 01.07.2016 № 641
директором підприємства призначено
Гуцу Г.І.

Продовження строку дії контракту шляхом
укладання додаткової угоди

продовжується, проект додаткової угоди
знаходиться на стадії погодження

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 № 118

відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 15.07.2013 № 118 за
три місяці до закінчення строку дії
контракту буде підготовлено подання на
ім'я Київського міського голови з
відповідними пропозиціями

10.12.2007

31.12.2016

28.05.2016

До вирішення питання щодо
призначення директора у
встановленому
законодавством порядку

_

12.07.2016

Відповідно до умов контракту: за ініціативою
сторін

15.01.2013

не продовжеється

Відповідно до розпорядження Київського
міського голови від 08.07.2016 № 673
наказ по КП ГІОЦ від 12.07.2016 № 435вк

На 1 рік

ні

контракт в
роботі

124

Комунальне підприємство
«Дирекція з управління та
обслуговування житлового
фонду» Деснянського району м.
Києва, код ЄДРПОУ 36657100

Деснянська РДА

"Вакантна посада"

125

Комунальне підприємство по
утриманню житлового
господарства
«Житлорембудсервіс»
Деснянського району міста Києва
код ЄДРПУО 31776030

Деснянська РДА

Боборикін Вячеслав
Валерійович

126

Комунальне підприємство
"Автотранспортник"
код ЄДРПОУ 32106047

Деснянська РДА

"Вакантна посада"

127

Комунальне підприємство "Зеніт"
Деснянського району м. Києва,
код ЄДРПОУ 19027846

Деснянська РДА

Шестакова Катерина Юріївна

128

Комунальне підприємство
"Оптова база"
код ЄДРПОУ 21661094

Деснянська РДА

"Вакантна посада"

129

КП «Ватутінськінвестбуд»
Код ЄДРПОУ 30977943

Іщенко Михайло
Володимирович

Мельник Геннадій
Анатолійович

Дмитрієв Юрій
Дмитрович

07.08.2014

"не визначено"

порядок відсутній

03.06.2014

02.06.2015

п. 4.5 Типової форми контракту "якщо сторони не
ініціювали припинення контракту за два місяці до
закінчення строку дії Контракту, то він вважається
продовженим на рівнозначний термін,
визначений у Контракті», затверджений
розпорядженням Київського міського голови від
15 07 2013 № 118 із змінами та доповненнями

25.11.2014

"не визначено"

порядок відсутній

03.04.2015

03.04.2018

Відповідно до Порядку призначення та звільнення
керівників підприємств, установ, організацій, що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва,
затвердженого розпорядженням Київського
міського голови від 15 07 2013 № 118 із змінами

15.11.2012

"не визначено"

Деснянська РДА

ВОРОБЕЙ
Олег Анатолійович

10.03.2009

01.07.2014

130

КП «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Деснянського району м. Києва»
код ЄДРПОУ 39605452

Деснянська РДА

БОЙКО
Ірина Володимирівна

02.04.2015

01.04.2018

131

Комунальне некомерційне
підприємство «Консультативнодіагностичний центр» код
ЄДРПОУ 26188308

Деснянська РДА

Лимар Юрій Вікторович

24.10.2015

24.10.2018

132

Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги №
1» код ЄДРПОУ 2064116

Деснянська РДА

Батін Валерій Олександрович

24.10.2015

24.10.2016

133

Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги №
2» код ЄДРПОУ 21467676

Деснянська РДА

Трушкіна
Людмила Іванівна

01.08.2014

01.08.2017

134

Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги №
3» код ЄДРПОУ 38960413

Деснянська РДА

Шугалевич Олег Вікторовіч

24.10.2015

24.10.2016

135

Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги №
4» код ЄДРПОУ 38960345

Деснянська РДА

Вакуловська
Тетяна Олександрівна

24.10.2015

24.10.2016

Центр у справах сім’ї та жінок
136 Деснянського району міста Києва
код ЄДРПОУ 26316203

Деснянська РДА

Бачек Тетяна Леонтіїівна

23.01.2015

22.01.2017

Центр соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з
137 функціональними обмеженнями
Деснянського району міста Києва
код ЄДРПОУ 35222079

Деснянська РДА

Чунарьов Анатолій
Васильович

23.01.2015

23.01.2017

Деснянська РДА

Башликова
Вікторія Артурівна

25.03.2015

25.03.2017

Лісаковська
Оксана Іванівна

30.01.2015

30.01.2019

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

Деснянський районний у місті
Києві Центр фізичного здоров'я
населення «Спорт для всіх»
код ЄДРПОУ 33228613
Центр навчання плаванню
Деснянського району м. Києва
код ЄДРПОУ 25777741
Театр української традиції
«Дзеркало» Дніпровського
району м. Києва,
код ЄДРПОУ 33782402
Комунальне некомерційне
підприємство «Консультативнодіагностичний центр дитячий
Дніпровського району м. Києва»
код ЄДРПОУ 02125763
Комунальне некомерційне
підприємство «Консультативнодіагностичний центр
Дніпровського району м. Києва»
код ЄДРПОУ 26188952
Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
«Русанівка» Дніпровського
району м. Києва
код ЄДРПОУ 01981655
Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги №
1» Дніпровського району м. Києва
код ЄДРПОУ 26188946
Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги №
2» Дніпровського району м. Києва
код ЄДРПОУ 26189147
Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги №
3» Дніпровського району м. Києва
код ЄДРПОУ 26189130
Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги №
4» Дніпровського району м. Києва
код ЄДРПОУ 38196712
Комунальне підприємство по
утриманню житлового
господарства Дніпровського
району м. Києва
код ЄДРПОУ 03366612
Комунальне підприємство
"Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району м. Києва"
код ЄДРПОУ 39606435
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативнодіагностичний центр", код
ЄДРПУО 05494828

Деснянська РДА

ні

не продовжується

так

так

порядок відсутній
п. 4.5 Типової форми контракту "якщо сторони не
ініціювали припинення контракту за два місяці до
закінчення строку дії Контракту, то він вважається
продовженим на рівнозначний термін,
визначений у Контракті», затверджений
розпорядженням Київського міського голови від
15 07 2013 № 118 із змінами та доповненнями
Відповідно до Порядку призначення та звільнення
керівників підприємств, установ, організацій, що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва,
затвердженого розпорядженням Київського
міського голови від 15 07 2013 № 118 із змінами
Відповідно до Порядку призначення та звільнення
керівників підприємств, установ, організацій, що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва,
затвердженого розпорядженням Київського
міського голови від 15 07 2013 № 118 із змінами
Відповідно до Порядку призначення та звільнення
керівників підприємств, установ, організацій, що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва,
затвердженого розпорядженням Київського
міського голови від 15 07 2013 № 118 із змінами
Відповідно до Порядку призначення та звільнення
керівників підприємств, установ, організацій, що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва,
затвердженого розпорядженням Київського
міського голови від 15 07 2013 № 118 із змінами
Відповідно до Порядку призначення та звільнення
керівників підприємств, установ, організацій, що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва,
затвердженого розпорядженням Київського
міського голови від 15 07 2013 № 118 із змінами
Відповідно до Порядку призначення та звільнення
керівників підприємств, установ, організацій, що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва,
затвердженого розпорядженням Київського
міського голови від 15 07 2013 № 118 із змінами
Відповідно до Порядку призначення та звільнення
керівників підприємств, установ, організацій, що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва,
затвердженого розпорядженням Київського
міського голови від 15 07 2013 № 118 із змінами
Відповідно до Порядку призначення та звільнення
керівників підприємств, установ, організацій, що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва,
затвердженого розпорядженням Київського
міського голови від 15 07 2013 № 118 із змінами
Відповідно до Порядку призначення та звільнення
керівників підприємств, установ, організацій, що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва,
затвердженого розпорядженням Київського
міського голови від 15 07 2013 № 118 із змінами
Відповідно до Порядку призначення та звільнення
керівників підприємств, установ, організацій, що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва,
затвердженого розпорядженням Київського
міського голови від 15 07 2013 № 118 із змінами

ні

не продовжується

продовжується

1 рік

продовжується

1 рік

продовжується

1 рік

Дніпровська РДА

05.12.2005

31.01.2021

конкурсний відбір

Дніпровська РДА

Постійна комісія Київради з
питань охорони здоров’я та Скрипка Сергій Миколайович
соціального захисту

09.04.2012

10.04.2018

згідно з контрактом

Дніпровська РДА

Постійна комісія Київради з
питань охорони здоров’я та
соціального захисту

Седченко Ірина
Володимирівна

09.04.2012

10.04.2018

згідно з контрактом

Дніпровська РДА

Постійна комісія Київради з
питань охорони здоров’я та
соціального захисту

"Вакантна посада"

09.11.2015

"не визначено"

конкурсний відбір

Дніпровська РДА

Постійна комісія Київради з
питань охорони здоров’я та Коляда Елеонора Валеріївна
соціального захисту

09.04.2012

12.04.2019

згідно з контрактом

Дніпровська РДА

Постійна комісія Київради з
питань охорони здоров’я та
соціального захисту

09.04.2012

10.04.2017

згідно з контрактом

Дніпровська РДА

Постійна комісія Київради з
питань охорони здоров’я та
соціального захисту

Ністряну Олег Іванович

20.05.2015

20.01.2018

згідно з контрактом

Дніпровська РДА

Постійна комісія Київради з
питань охорони здоров’я та
соціального захисту

Поліванова Надія Петрівна

09.01.2014

09.02.2017

згідно з контрактом

Ядаменко Олександр
Вікторович

05.01.2015

04.09.2016

згідно з контрактом

Прогонюк Сергій Тарасович

25.07.2016

25.07.2019

згідно з контрактом

Яремчук Микола Андрійович

01.11.2013р.

31.12.2018

розпорядження Київська міська державна
адміністрація

Дудка Людмила Михайлівна

01.11.2013р.

31.10.2018

розпорядження Київська міська державна
адміністрація

Торпан Валерій Семенович

01.11.2013р.

31.12.2018

розпорядження Київська міська державна
адміністрація

Перегуда Наталя Олексіївна

29.12.2012р.

31.12.2018

Розпорядження від 15.07.2013 №118 та 1112 від
10.12.2010р.

Тимошевська Світлана
Миколаївна

01.11.2005р.

31.12.2016

контракт

Коваленко Олександр
Володимирович

11.04.2016р.

10.04.2017

Порядок відсутній

Сокирко Микола Іванович

14.12.2009р.

21.12.2016

контракт

продовжується

21.12.2017

Заєць Владіслав Вікторович

19.10.2009р.

31.12.2016

укладення контракту в порядку передбаченому
розпорядженням Київського міського голови від
15.07.2013 №118

продовжується

31.12.2017

Корбут Михайло Вікторович

05.10.2010р.

31.12.2016

контракт

продовжується

31.12.2017

в стадії реорганізації

в стадії реорганізації

в стадії реорганізації

Дніпровська РДА

Дніпровська РДА

Оболонська РДА

Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
151 медико-санітарної допомоги №1"
Оболонського райну м. Києва,
код ЄДРПУО 38960518

Оболонська РДА

Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
152 медико-санітарної допомоги №2"
Оболонського райну м. Києва,
код ЄДРПУО 23379143

Оболонська РДА

153

Комунальне підприємство
“Шкільне харчування”, код
ЄДРПОУО 19475243

Оболонська РДА

154

Комунальне підприємство
“Дитячий кінотеатр “ Кадр”, код
ЄДРПУО 32706231

Оболонська РДА

155

Комунальне підприємство
«Автотранспортне підприємство
Оболонського р-ну», код ЄРПУОУ
23503732

Оболонська РДА

156

Комунальне підприємство
“Оболонь-інвестбуд”, код
ЄДРПУО 32346958

Оболонська РДА

157

Комунальне підприємство
"Служба замовника житловокомунальних послуг"
Оболонського району у м. Києві,
код ЄДРПУО 05757498

Оболонська РДА

158

КП "Оболонь-ліфтсервіс", код
ЄДРПУ О32705552

Оболонська РДА

159

Комунальне підприємство
“Житлосервіс” Приозерне”
(реорг.комісія)

Оболонська РДА

Постійна комісія Київради з
питань житловокомунального
господарства та паливноенергетичного комплексу
Постійна комісія Київради з
питань житловокомунального
господарства та паливноенергетичного комплексу
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА
ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ КМР З
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА
ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ КМР З
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА
ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ КМР З
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ ТОРГІВЛІ,
ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ КМР
З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ,
ТУРИЗМУ ТА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ КМР
З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ ТРАНСПОРТУ,
ЗВ'ЯЗКУ ТА РЕКЛАМИ ТА
ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З
ПИТАНЬ КМР
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ КМР
З ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ,
АРХІТЕКТУРИ ТА
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА
ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ КМР З
ПИТАНЬ ВЛАСНОСТІ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ ТА ПОСТІЙНОЇ
КОМІСІЇ КМР З ПИТАНЬ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ ТА ПОСТІЙНОЇ
КОМІСІЇ КМР З ПИТАНЬ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ ТА ПОСТІЙНОЇ
КОМІСІЇ КМР З ПИТАНЬ

Шупік Людмила
Володимирівна

Квартальний Олександр
Анатолійович

голова комісії з реорганізації
Проценко Л.В.

в стадії реорганізації

відсутність ведення господарської
діяльності

так

Постійна комісія Київрадиз
питань культури, туризму
та інформаційної політики

Петранюк Володимир
Іванович

Відповідно до Рішення КМР від
09.10.2014 № 270/270 підприємством
передано новоствореному КП «Керуюча
компанія» з балансу нежитловий фонд,
який був переданий до сфери
управління Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації та
знаходився у нього на балансі, а також
інше нерухоме та рухоме майно, яке
належить до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та
перебувало на його балансі з
01.05.2015 р. Окрім того підприємство,
зважаючи на новостворене, не є
виконавцем послуг з утримання
будинків, споруд та прибудинкових
територій, яким до цього було
визначено. Додатково зазначаємо, КП
«Дирекція» відповідно рішення КМР
від 14.05.2015 року № 467/1331
включено до складу комунального
концерну «Центр комунального

не продовжується

так

здійснюються заходи
щодо формування
конкурсної комісії

так

здійснюються заходи
щодо формування
конкурсної комісії

160

Комунальне підприємство
“Житлосервіс
”Оболонь”
(реорг.комісія)

Оболонська РДА

161

Комунальне підприємство
“Житлосервіс ”Куренівка”
(реорг.комісія) , код ЄДРПУО
33597216

Оболонська РДА

162

Комунальне підприємство
“Оболоньжитлоексплуатація”
(реорг.комісія)

Оболонська РДА

Комунальне підприємство
163 "Керуюча компанія Оболонського
р-ну", код ЄДРПУО 39611267

Оболонська РДА

Комунальне підприємство
"Керуюча компанія з
164 обслуговування житлового фонду
Печерського району м. Києва",
ЄДРПОУ 35692211

Печерська РДА

Комунальне підприємство по
утриманню житлового
165 господарства Печерського району
м. Києва "Хрещатик", код ЄДРПОУ
35534430

Печерська РДА

Комунальне підприємство по
утриманню житлового
166 господарства Печерського району
м. Києва "Печерськжитло", код
ЄДРПОУ 03366569
Комунальне підприємство по
утриманню житлового
167 господарства Печерського району
м. Києва "Печерська брама",
ЄДРПОУ 34239762
Комунальне підприємство по
утриманню житлового
168 господарства Печерського району
м. Києва "Липкижитлосервіс",
ЄДРПОУ 05756837
Комунальне підприємство
„Служба замовника Печерського
району для визначення виконавця
169
послуг з ремонту приміщень,
будинків, споруд”, ЄДРПОУ
33998044
Комунальне підприємство
"Печерськ-Інвест", ЄДРПОУ
30782546
Комунальне підприємство
"Шкільне" ЄДРПОУ 19130066
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
172 медико - санітарної допомоги"
Печерського району м. Києва
ЄДРПОУ 21188550
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно 173
діагностичний центр" Печерського
району м Києва ЄДРПОУ

Печерська РДА

Печерська РДА

Печерська РДА

Печерська РДА

170

Печерська РДА

171

Печерська РДА

174

175
176

177

178

179

180
181

Комунальне підприємство
"Плодоовочі", ЄДРПОУ 24940647

Комунальне підприємство "Скіф",
ЄДРПОУ 19496914
Комунальне автотранспортне
підприємство Печерської
районної в місті Києві державної
адміністрації, ЄДРПОУ 35692211
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико-санітарної допомоги №1"
Подільського району м. Києва
код ЄДРПОУ 38946268
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико-санітарної допомоги №2"
Подільського району м. Києва
код ЄДРПОУ 38946192
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативнодіагностичний центр "
Подільського району м. Києва
код ЄДРПОУ 26199200
КП «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Подільського району»
код
ЄДРПОУ 39609111
КП «Шкільне харчування»,
код ЄДРПУО 21569402

Постійна комісія Київради з
питань житловоклмунального
господарства та паливноенергетичного комплексу

Лавриненко Сергій
Вікторович

в стадії реорганізації

в стадії реорганізації

19.01.2015р.
Розпорядження
Оболонської районної в
місті Києві державної
адміністрації №7

"не визначено"

порядок відсутній

16.10.2015

"не визначено"

порядок не затверджений

05.05.2016р.

04.05.2019

укладення контракту в порядку передбаченому
розпорядженням Київського міського голови від
15.07.2013 №118

03.08.2015

"не визначено"

порядок відсутній

ні

"Вакантна посада"

Кавтиш Олена Василівна

30.04.2015

"не визначено"

порядок відсутній

ні

"Вакантна посада"

Дубовик Валентина
Володимирівна

01.05.2015

"не визначено"

порядок відсутній

ні

"Вакантна посада"

Крохмальний Олександр
Валентинович

29.04.2015

"не визначено"

порядок відсутній

ні

-

"не визначено"

порядок відсутній

ні

ні

"Вакантна посада"

-

"не визначено"

порядок відсутній

Подгорна Алла Іллівна

22.02.2013

21.06.2017

додаткова угода № 2 від 22.06.2016 до Контракту
від 22.02.2013

Барановська Галина
Антонівна

18.10.2013

17.10.2019

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 № 118

18.10.2013

17.10.2016

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 № 118

"Вакантна посада"

-

"не визначено"

-

"не визначено"

порядок відсутній

22.07.2013

21.06.2017

додаткова угода № 2 від 22.06.2016 до Контракту
від 22.02.2013, пункт контракту від 22.02.2013

Подільська РДА

Постійна комісія Київськї
міської ради з питань
охорони здоров"я та
соціального захисту

Вагалюк Людмила
Миколаївна

23.10.2013

"не визначено"

контракт

Подільська РДА

Постійна комісія Київськї
міської ради з питань
охорони здоров"я та
соціального захисту

Білічук Надія Петрівна

23.10.2013

22.10.2017

контракт

Подільська РДА

Постійна комісія Київськї
міської ради з питань
охорони здоров"я та
соціального захисту

Королик Ігор Михайлович

23.10.2013

22.10.2017

контракт

Подільська РДА

Постійна комісія Київськї
міської ради з питань
власності

Крикун Арсен Євгенійович

26.03.2015

23.10.2016

контракт

Панькова Лариса
Миколаївна

10.12.2011

"не визначено"

контракт

20.07.2016

"не визначено"

Мукан Андрій
Станіславович

04.08.2016

"не визначено"

Подільська РДА
Подільська РДА

Шолойко Наталя Василівна
"Вакантна посада"

Святошинська РДА

Директор
Морозов Володимир
Григорович

08.10.2015

07.10.2018

Святошинська РДА

Директор
Григоренко Василь
Васильович

28.01.2015

27.01.2018

186

Комунальне підприємство
«Промінь в Святошинському
районі м.Києва»
код за ЄДРПУО 21636104

Святошинська РДА

Директор
Ковганич Інна Анатоліївна

02.03.2015

01.03.2017

187

Комунальне некомерційне
підприємство «Консультативнодіагностичний центр»
Святошинського району м.Києва
код за ЄДРПУО 26199401

Святошинська РДА

Директор
Подлужний Богдан
Леонідович

01.12.2014

30.11.2017

Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
188 медико-санітарної допомоги №1»
Святошинського району м. Києва
код за ЄДРПУО 38961129

Святошинська РДА

Директор
Подковська Данута
Федорівна

01.12.2014

30.11.2017

Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
189 медико-санітарної допомоги №2»
Святошинського району м. Києва
код за ЄДРПУО 38961113

Святошинська РДА

Директор
Горбаченко Наталія Юріївна

01.12.2014

30.11.2017

Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
190 медико-санітарної допомоги №3»
Святошинського району м. Києва
код за ЄДРПУО 26199418

Святошинська РДА

Директор
Крамаренко Леся
Володимирівна

01.12.2014

30.11.2017

Комунальне підприємство
"Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Солом’янського
району
м. Києва"
код
ЄДРПОУ 35756919
Комунальне підприємство
"Школяр"Солом’янської районної
192
в місті Києві державної
адміністрації
Комунальне підприємство
"Солом'янка-Сервіс"
193 Солом’янської районної в місті
Києві державної
адміністрації

191

194

195

196

Комунальне підприємство
"Батиївське" Солом’янської
районної в місті Києві державної
адміністрації
код ЄДРПОУ 35756966

Комунальне підприємство
Чоколівське" Солом’янської
районної в місті Києві державної
адміністрації
код ЄДРПОУ 35756971
Комунальне підприємство
"Індустріальне"Солом’янської
районної в місті Києві державної
адміністрації
код ЄДРПОУ 35769924

ні

"Вакантна посада"

КП "Аптека-музей"
код ЄДРПОУ 16303257

Солом'янська РДА

-

Радик

Володимир
Іванович

Солом'янська РДА

-

Гаркавка
Тетяна
Іванівна

Солом'янська РДА

-

Березівський Микола
Васильович

Солом'янська РДА

відповідно до рішення
Київської міської ради від
09.10.2014
№
270/270 «Про
удосконалення структури
управління житловокомунальним
господарством міста
Києва» та Рішення
Київської міської ради від
14.05.2015
№
467/1331 «Про створення
комунального концерну
«Центр комунального
сервісу», до складу якого
і

Лисак

Володимир
Олексійович

З 18.10.2016 по 17.10.2021 Отримано
погодження Департаменту охорони
здоров"я, очікується погодження
Київської міської державної

ні

Малиш Анатолій Васильович

"Вакантна посада"

продовжується

порядок відсутній

Печерська РДА

Постійна комісія Київськї
міської ради з питань
Постійна комісія Київськї
міської ради з питань
власності
Постійна комісія Київськї
міської ради з питань
власності

документи на погодження перебувають
в Київській міській державній
адміністрація
Відповідно до рішення Київської міської
ради від 14.05.2015 № 467/1331 «Про
створення комунального концерну
«Центр комунального сервісу»
створений комунальний концерн
«Центр комунального
сервісу»віднесений до сфери
управління виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та
підпорядкований Департаменту
житлово - комунальної інфраструктури,
до складу якого будуть включені КП
УЖГ «Печерськжитло», КП УЖГ
П
б
КП УЖГ

порядок відсутній

"Вакантна посада"

продовжується дія контракту шляхом
укладання додаткової угоди

заступником голови Київської міської
державної адмінстрації Пантелєвим
О.П. від 09.08.2016 за №003-1607
погоджена кандидатура на посаду
деректору

ні

"не визначено"

Печерська РДА

Подільська РДА

ні

12.05.2015

Печерська РДА

Печерська РДА

Семенова Тетяна
Володимирівна

в стадії реорганізації

Чернецький Василь
Володимирович

Постійна комісія Київради з
питань охорони здоровя та Кравчук Людмила Василівна
соціального захисту

КП «Поділ-Благоустрій»
код ЄДРПОУ 19033672

Комунальне підприємство
«Керуюча компанія з
185 обслуговування житлового фонду
Святошинського району м.Києва»
код за ЄДРПУО 39607507

Постійна комісія Київради з
питань житловоклмунального
господарства та паливноенергетичного комплексу
Постійна комісія Київради з
питань житловоклмунального
господарства та паливноенергетичного комплексу
Постійна комісія Київради з
питань житловоклмунального
господарства та паливноенергетичного комплексу

в стадії реорганізації

"Вакантна посада"

Печерська РДА

183

Комунальне підприємство
«Екологія в Святошинському
районі м. Києва»
код за ЄДРПУО 16281219

Постійна комісія Київради з
питань житловоклмунального
господарства та паливноенергетичного комплексу

Постійна комісія Київради з
питань охорони здоровя та
соціального захисту

182

184

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ ЖИТЛОВОГолова комісії з реорганізації
КОМУНАЛЬНОГО
Морозова І.М
ГОСПОДАРСТВА ТА
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ ТА ПОСТІЙНОЇ
КОМІСІЇ КМР З ПИТАНЬ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ ЖИТЛОВОголова комісії з реорганізації
КОМУНАЛЬНОГО
Хмель П. Г.
ГОСПОДАРСТВА ТА
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ ТА ПОСТІЙНОЇ
КОМІСІЇ КМР З ПИТАНЬ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО
"Вакантна посада"
ГОСПОДАРСТВА ТА
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ ТА ПОСТІЙНОЇ
КОМІСІЇ КМР З ПИТАНЬ
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З
ПИТАНЬ ЖИТЛОВОСагайдак Людмила
КОМУНАЛЬНОГО
Григорівна
ГОСПОДАРСТВА ТА
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ ТА ПОСТІЙНОЇ
КОМІСІЇ КМР З ПИТАНЬ
Постійна комісія Київради з
питань житлово"Вакантна посада"
клмунального
господарства та паливноенергетичного комплексу

Підприємства не здійснюють фінансово
– господарської діяльності. Всі
працівники, а також керівники даних
комунальних підприємств звільнені з
власної ініціативи, за відсутності коштів
на фінансування заробітної плати,
зважаючи на те, що обсяги робіт не
забезпечували життєдіяльність

Підприємства не здійснюють фінансово
– господарської діяльності та
перебувають в стадії припинення
відповідно до рішення Київської міської
ради від 27.10.2011 № 405/6621 «Про
деякі питання діяльності комунальних
підприємств, установ, організацій, що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та
передаються до сфери управління
Печерської районної в місті Києві

23.10.2019

контракт
контракт
Порядок укладання контрактів з керівниками
підприємств, закладів охорони здоров’я
(комунальних некомерційних підприємств), що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та передані
до сфери управління Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації затверджений
розпорядженням Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 29 10 2013
Порядок укладання контрактів з керівниками
підприємств, закладів охорони здоров’я
(комунальних некомерційних підприємств), що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та передані
до сфери управління Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації затверджений
розпорядженням Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 29 10 2013
Порядок укладання контрактів з керівниками
підприємств, закладів охорони здоров’я
(комунальних некомерційних підприємств), що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та передані
до сфери управління Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації затверджений
розпорядженням Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 29 10 2013
Порядок укладання контрактів з керівниками
підприємств, закладів охорони здоров’я
(комунальних некомерційних підприємств), що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та передані
до сфери управління Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації затверджений
розпорядженням Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 29 10 2013
Порядок укладання контрактів з керівниками
підприємств, закладів охорони здоров’я
(комунальних некомерційних підприємств), що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та передані
до сфери управління Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації затверджений
розпорядженням Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 29 10 2013
Порядок укладання контрактів з керівниками
підприємств, закладів охорони здоров’я
(комунальних некомерційних підприємств), що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та передані
до сфери управління Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації затверджений
розпорядженням Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 29 10 2013
Порядок укладання контрактів з керівниками
підприємств, закладів охорони здоров’я
(комунальних некомерційних підприємств), що
належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та передані
до сфери управління Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації затверджений
розпорядженням Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 29 10 2013

30.09.2014

29.09.2019

контракт

25.05.2016

24.05.2017

контракт

11.06.2016

10.06.2017

контракт

20.05.2016

19.05.2017

контракт

Солом'янська РДА

"Вакантна посада"

Давидюк
Олександр
Віталійович

15.03.2016

"не визначено"

порядок відсутній

Солом'янська РДА

"Вакантна посада"

Федорчук
Христина
Василівна

02.06.2015

"не визначено"

порядок відсутній

Згідно з п.24 рішення Київcької міської ради від 09.10.2014 № 270/270 "Про
удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста
Києва, відповідно до рішення Київської міської ради № 467/1331 від 14.05.2015
“Про створення комунального концерну „Центр комунального сервісу“ комунальні
підприємства увійшли до його складу. Діяльність не проводиться.
Згідно з п.24 рішення Київcької міської ради від 09.10.2014 № 270/270 "Про
удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста
Києва, відповідно до рішення Київської міської ради № 467/1331 від 14.05.2015
“Про створення комунального концерну „Центр комунального сервісу“ комунальні
підприємства увійшли до його складу. Діяльність не проводиться.
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Комунальне підприємство
"Відрадненське"Солом’янської
районної в місті Києві державної
адміністрації
код ЄДРПОУ 35769950
Комунальне підприємство
"Грушківське" Солом’янської
районної в місті Києві державної
адміністрації
код ЄДРПОУ 35756939
Комунальне підприємство
"Залізничне"Солом’янської
районної в місті Києві державної
адміністрації
код ЄДРПОУ 35756945
Заклад культури Київський
камерний театр-студія "Дивний
замок"
код ЄДРПОУ 21588598
Комунальне некомерційне
підприємство "Консультативнодіагностичний центр"
Солом'янського району м.Києва
код ЄДРПОУ 04593340
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико-санітарної допомоги
№1"Солом'янського району
м Києва код ЄДРПОУ 38960408
Комунальне некомерційне
підприємство "Центр первинної
медико-санітарної допомоги
№2"Солом'янського району
м Києва код ЄДРПОУ 38960481
Комунальне підприємство
«Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Шевченківського району м.Києва»
(код ЄДРПОУ 34966254)
Комунальне підприємство «Центр
обслуговуання споживачів
Шевченківського району»
(31731838)
Комунальне підприємство «ЖЕК
«Михайлівська» Шевченківського
району (код ЄДРПОУ 34967420)
Комунальне підприємство «ЖЕК
«Центральна» Шевченківського
району (код ЄДРПОУ 34965989)
Комунальне підприємство «ЖЕК
«Ярославська» Шевченківського
району (код ЄДРПОУ 34966048)
Комунальне підприємство «ЖЕК
«Покровська» Шевченківського
району (код ЄДРПОУ 34966102)
Комунальне підприємство «ЖЕК
«Золотоустівська»
Шевченківського району (код
Комунальне підприємство «ЖЕК
«Татарка» Шевченківського
району (код ЄДРПОУ 34966165)
Комунальне підприємство «ЖЕК
«Лук’янівка» Шевченківського
району (код ЄДРПОУ 34966076)
Комунальне підприємство «ЖЕК
«Шулявка» Шевченківського
району (код ЄДРПОУ 34967368)
Комунальне підприємство «ЖЕК
«Сирець» Шевченківського
району (код ЄДРПОУ 34966013)
Комунальне підприємство «ЖЕК
«Дегтярівська» Шевченківського
району (код ЄДРПОУ 34966191)
Комунальне підприємство «ЖЕК
«Діброва» Шевченківського
району (код ЄДРПОУ 34966139)
Комунальне підприємство «ЖЕК
«Нивки» Шевченківського району
(код ЄДРПОУ 34967394)
Комунальне підприємство
«Школяр» Шевченківського
району м.Києва» (код ЄДРПОУ
Комунальне підприємство
«Школярик» Шевченківського
району м.Києва» (код ЄДРПОУ
19483708)
Комунальне підприємство «Центр
маркетингу» Шевченківського
району м. Києва» (код ЄДРПОУ
16471262)
Комунальне підприємство
«Автотранспортне підприєимство
Шевченківського району» (код
ЄДРПОУ 30723632)
Комунальне підприємство
«Благоустрій Шевченківського
району» (код ЄДРПОУ 33790408)
Комунальне підприємство
«Дитячий оздоровчий табір
«Зачарована долина»
Шевченківського району м Києва»
Комунальне некомерційне
підприємство «Консультативнодіагностичний центр»
Шевченківського району міста
Києва (код ЄДРПОУ 38947811)
Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги №
1» Шевченківського району міста
Києва (код ЄДРПОУ 38945657)
Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги №
2» Шевченківського району міста
Києва (код ЄДРПОУ 38948312)
Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги №
3» Шевченківського району міста
Києва (код ЄДРПОУ 38945945)
Комунальний позашкільний
навчальний заклад «Перші
Київські державні курси
іноземних мов» (код ЄДРПОУ
Заклад культури «Театр «Актор»
(код ЄДРПОУ 02173495)
Комунальне підприємство
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністарції)"Київський центр
розвитку міського середовища"
Комунальне підприємство
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміінстарції
"Київреклама"код ЄДРПО

Солом'янська РДА

"Вакантна посада"

Сапсай
Наталія
Вікторівна

15.05.2015

"не визначено"

порядок відсутній

Солом'янська РДА

"Вакантна посада"

Горох
Олександр
Миколайович

02.06.2015

"не визначено"

порядок відсутній

"Вакантна посада"

Щербанюк
Аліна
Василівна

Солом'янська РДА

14.05.2015

"не визначено"

порядок відсутній

Солом'янська РДА

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
культури,туризму та
інформаційної політики

Іванченко
Олена
Ігорівна

01.01.2003

"не визначено"

конкурсний відбір

Солом'янська РДА

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
охороги здоров'я та
соціального захисту

Зацеркляна
Вікторія
Анатоліївна

12.12.2014

11.12.2017

контракт

Солом'янська РДА

Сваток
Алла
Степанівна

01.11.2013

31.10.2017

контракт

Солом'янська РДА

Шпильова
Валентина
Миколаївна

01.112013

31.10.2017

контракт

Згідно з п.24 рішення Київcької міської ради від 09.10.2014 № 270/270 "Про
удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста
Києва, відповідно до рішення Київської міської ради № 467/1331 від 14.05.2015
“Про створення комунального концерну „Центр комунального сервісу“ комунальні
підприємства увійшли до його складу. Діяльність не проводиться.
Згідно з п.24 рішення Київcької міської ради від 09.10.2014 № 270/270 "Про
удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста
Києва, відповідно до рішення Київської міської ради № 467/1331 від 14.05.2015
“Про створення комунального концерну „Центр комунального сервісу“ комунальні
підприємства увійшли до його складу. Діяльність не проводиться.
Згідно з п.24 рішення Київcької міської ради від 09.10.2014 № 270/270 "Про
удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста
Києва, відповідно до рішення Київської міської ради № 467/1331 від 14.05.2015
“Про створення комунального концерну „Центр комунального сервісу“ комунальні
підприємства увійшли до його складу. Діяльність не проводиться.

Шевченківська РДА

Постійна комісія з питань
власності

Савченко Дмитро Вікторович

21.10.2014

30.11.2017

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 №118

Шевченківська РДА

-//-

Горупаха Володимир
Анатолійович

01.06.2016

31.05.2017

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 №118

Шевченківська РДА

-//-

"Вакантна посада"

В’юн Наталія Вікторівна

01.03.2016

ні

Комунальне підприємство не провадить
діяльність

Шевченківська РДА

-//-

"Вакантна посада"

Локтєв Дмитро
Володимирович

01.03.2016

ні

Комунальне підприємство не провадить
діяльність

Шевченківська РДА

-//-

"Вакантна посада"

В’юн Наталія Вікторівна

01.03.2016

ні

Комунальне підприємство не провадить
діяльність

Шевченківська РДА

-//-

"Вакантна посада"

В’юн Наталія Вікторівна

01.01.2014

ні

Комунальне підприємство не провадить
діяльність

Шевченківська РДА

-//-

"Вакантна посада"

В’юн Наталія Вікторівна

з 01.03.2016

ні

Комунальне підприємство не провадить
діяльність

Шевченківська РДА

-//-

"Вакантна посада"

Іванюк Любов Петрівна

01.03.2016

ні

Комунальне підприємство не провадить
діяльність

Шевченківська РДА

-//-

"Вакантна посада"

Іванюк Любов Петрівна

01.03.2016

ні

Комунальне підприємство не провадить
діяльність

Шевченківська РДА

-//-

"Вакантна посада"

Локтєв Дмитро
Володимирович

01.03.2016

ні

Комунальне підприємство не провадить
діяльність

Шевченківська РДА

-//-

"Вакантна посада"

Локтєв Дмитро
Володимирович

01.03.2016

ні

Комунальне підприємство не провадить
діяльність

Шевченківська РДА

-//-

"Вакантна посада"

Макієнко Олександр
Олександрович

01.01.2014

ні

Комунальне підприємство не провадить
діяльність

Шевченківська РДА

-//-

"Вакантна посада"

Іванюк Любов Петрівна

01.03.2016

ні

Комунальне підприємство не провадить
діяльність

Шевченківська РДА

-//-

"Вакантна посада"

Іванюк Любов Петрівна

31.12. 2013

ні

Комунальне підприємство не провадить
діяльність

Шевченківська РДА

Постійна комісія з питань
власності

Кочевенко Людмила Іванівна

Шевченківська РДА

Постійна комісія з питань
власності

Бойко Микола
Володимирович

Шевченківська РДА

Постійна комісія з питань
власності

Борщевський Юрій
Васильович

Шевченківська РДА

Постійна комісія з питань
власності

Кузьменко Юрій Петрович

Шевченківська РДА

Постійна комісія з питань
власності

Струк Роман Борисович

Шевченківська РДА

Постійна комісія з питань
власності

Сенина Михайло Іванович

02.01.2001

31.12.2016

Шевченківська РДА

Постійна комісія з питань
власності. Постійна комісія
з питань охорони здоров'я
та соціального захисту

Берікашвілі Наталія
Володимирівна

01.11.2013

31.10.2016

Шевченківська РДА

Постійна комісія з питань
власності. Постійна комісія
з питань охорони здоров'я
та соціального захисту

Гурська Наталія Вадимівна

01.11.2013

31.10.2016

Шевченківська РДА

Постійна комісія з питань
власності. Постійна комісія
з питань охорони здоров'я
та соціального захисту

Симоненко Світлана
Володимирівна

01.11.2013

31.10.2016

Шевченківська РДА

Постійна комісія з питань
власності. Постійна комісія
з питань охорони здоров'я
та соціального захисту

Штепа Людмила Дмитрівна

01.11.2013

Шевченківська РДА

Постійна комісія з питань
освіти, науки, сім'ї, молоді
та спорту

Андреєва Ксенія
Володимирівна

24.11.2015

Шевченківська РДА

Постійна комісія з питань
культури, туризму та
інформаційної політики

Родіонова Тетяна Сергіївна

26.02.1999

"не визначено"

порядок відсутній

Департамент
містобудування та
архітектури

Постійна комісія Київради
з питань містобудування,
архітектури та
землекористування

Півнєв Денис Сергійович

31.08.2015

30.08.2017

умови контракту

Департамент
містобудування та
архітектури

Постійна комісія Київради
з питань містобудування,
архітектури та
землекористування

"Вакантна посада"

31.12.2016

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 №118

01.02.1997

31.12.2016

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 №118

продовжується

31.12.2017

21.02.2008

31.12.2016

-//-

продовжується

31.12.2017

21.06.2007

31.12.2016

-//-

продовжується

31.12.2017

31.05.2016

02.06.2017

-//-

-//-

продовжується

31.12.2017

Розпорядження Київського міського голови від
15.07.2013 №118

додаткова угода

31.12.2017

-//-

додаткова угода

31.12.2017

-//-

додаткова угода

31.12.2017

23.11.2016

-//-

додаткова угода

31.12.2017

23.11.2018

-//-

01.02.1999

Смирнов Олександр
Григорович

26.04.2016

умови контракту розпорядженння

продовжується

31.12.2017

так

