
Конкурсна пропозиціяур р

Пасічника Дмитра ДмитровичаПасічника Дмитра Дмитровича

до участі у конкурсі на посаду 
директора комунального директора комунального 

підприємства “Київтранспарксервіс”



Конкурсні пропозиції:ур р

1) проект стратегічного плану розвитку суб'єкта господарювання на середньострокову 
перспективу;

2) детальний першочерговий план реформування суб'єкта господарювання протягом одного 
року;

3) заходи з виконання завдань, поставлених перед суб'єктом господарювання, та результати 
аналізу можливих ризиків, а також пропозиції з поліпшення техніко-економічних та фінансових 
показників суб'єкта господарювання, підвищення його конкурентоспроможності на ринку;

4) обсяг надходжень коштів до бюджету;

5) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку суб'єкта господарювання;

6) пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-
господарської діяльності суб'єкта господарювання;

7) інші відомості на розсуд кандидата.



1. проект стратегічного плану розвитку суб'єктар р у р у у
господарювання на середньострокову перспективу.

Розширення 1-шу і 2-гу зону паркування, включити поділ до 1-Розширення 1 шу і 2 гу зону паркування, включити поділ до 1
ої зони.
Розвивати програму « Перехоплюючі паркінги»
Встановлення терміналів iBox на всіх  майданчиках зВстановлення терміналів iBox на всіх  майданчиках з
паркування транспортних засобів для платного паркування 
та відеоспостереження
Розвивати програму «Мобільне паркування»Розвивати програму «Мобільне паркування»
Виконання робіт з проектування та будівництва наземно-

підземних паркінгів із залученням державних місцевих
підприємствпідприємств
Оновити власний автопарк, збільшити у рази кількість
евакуаторів
Збі  і і  й іЗбільшити кількість паркувальних майданчиків



2. Детальний першочерговий план реформування суб'єктаД р р р ф р у у
господарювання протягом одного року

Вжити заходів у бородьбі із корупцієюВжити заходів у бородьбі із корупцією
Скоротити працівників кп «Київтранмпарксервіс» майже у 
двічі
Прибрати прив”язку паркувального збору до мінімальної Прибрати прив язку паркувального збору до мінімальної 
заробітьної плати
Щоквартально проводити моніторинг завантаження денних 

паркувальних майданчіків та відповідно встановлювати паркувальних майданчіків та відповідно встановлювати 
тарифи
Збільшити плату за паркування у 1 і 2 зоні в декілька разів
Сприяти набуванню чиності Проекту Закону про внесенняСприяти набуванню чиності Проекту Закону про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо 
реформування сфери паркування транспортних засобів № 
5364 і  04 11 20165364 від 04.11.2016



Що передбачає законопроект:

Документ створить законодавчий механізм невідворотності відповідальності за порушення правил 
зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом ведення фото- і відеофіксаціїзупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом ведення фото і відеофіксації
правопорушень. 
Копії або повідомлення про штраф за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки / 
відеозапису, повинні будуть обов’язково залишатися на лобовому склі автомобіля.
З  б   і  фі        Законопроект передбачає, що розміри штрафів за порушення правил парковки, зокрема за 
несплату послуг, будуть прив’язані до вартості 1 години паркування (в 20-кратному розмірі). При 
оплаті штрафів за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки / відеозапису, протягом 10 
банківських днів — буде надаватися 50% знижка.    у
Інспектори з паркування отримають право здійснювати тимчасове затримання автотранспорту —
 його евакуацію і доставку на штрафмайданчик — за умови, що розміщення автомобіля суттєво 
перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, а також в разі паркування на 
місцях для інвалідів особами  які не мають такого права  Повертатимуть автомобіль відразу ж після місцях для інвалідів особами, які не мають такого права. Повертатимуть автомобіль відразу ж після 
сплати штрафу і вартості послуги з його транспортування та зберігання.



3) заходи з виконання завдань, поставлених перед суб'єктом 
господарювання, та результати аналізу можливих ризиків, а також 
пропозиції з поліпшення техніко-економічних та фінансових пропозиції з поліпшення техніко економічних та фінансових 
показників суб'єкта господарювання, підвищення його 
конкурентоспроможності на ринку;
Прибрати прив”язку паркувального збору до мінімальної заробітьноїПрибрати прив язку паркувального збору до мінімальної заробітьної
плати
Щоквартально проводити моніторинг завантаження денних

й і і   і і  паркувальних майданчіків, та відповідно встановлювати
тарифи
Розробити єдиний договір з інвесторами якій би у свою чергуРозробити єдиний договір з інвесторами якій би у свою чергу
підходив думки підприємця КМДА КМР та кп
«Київтранспарксервіс»



4) обсяг надходжень коштів до бюджету;4) обсяг надходжень коштів до бюджету;

Вищезазначені заходи передбачають збільшення
 б  бі і  2 інадходжень до бюджету більше ніж у 2-чі.

Набуття чинності проект закону Проекту Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
реформування сфери паркування транспортних засобів № 
5364 від 04.11.2016  то надходження до бюджету збільшеться у у у
10-ки разів



5) ії  і ій  б'5) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку суб'єкта
господарювання;

Н і і   і і iB  Надати дозвіл інвесторам на встановлення терміналів iBox на 
паркувальних майданчиках безоплатно, з підведенням необхідних 
комунікацій за рахунок комунального підприємства при умовах:

1  безкомісійної оплаті за паркування -1  безкомісійної оплаті за паркування 
-2  встановлення відіоспостереження паркового майданчика та 

iBox
3 надання дозволів пакетами одночасно для 1  2  3  зони з -3 надання дозволів пакетами одночасно для 1, 2, 3, зони з 

різним навантаженням

Залучення інвесторів для організації перехоплюючих паркінгів біля Залучення інвесторів для організації перехоплюючих паркінгів біля 
ст. Метро при в*їзді у Київ


