
ПРОТОКОЛ № 7
засідання постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору 

кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального 
сектора економіки, підпорядкованих Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 

від 16 січня 2018 року

Початок засідання о 12.00 Закінчення засідання о 15.30

ПРИСУТНІ:
члени постійно діючої конкурсної комісії:

ГАЛАСЬ радник Київського міського голови
Олег Іванович

КОНДРАШОВА 
Наталія Михайлівна

заступник директора Департаменту 
промисловості та розвитку 
підприємництва 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

ЛОПАТА 
Ольга Іванівна

ОСАДЧУК 
Андрій Петрович

ПИНДИК
Валерій Вікторович

ПОПОВ
Денис Вячеславович

голова професійної спілки працівників 
агропромислового комплексу

депутат Київської міської ради, 
секретар постійної комісії Київської 
міської ради з питань дотримання 
законності, правопорядку та 
запобігання корупції

представник експертного фахового 
середовища від фракції «Об’єднання 
«Самопоміч» у Київській міській раді

депутат Київської міської ради, 
заступник голови постійної комісії 
Київської міської ради з питань 
торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики

САТАНОВСЬКИЙ 
Сергій Васильович

радник Київського міського голови



ТРЕСТЕР
Юлія Олександрівна

ТАСЛІЦЬКИЙ 
Герман Ігорович

ВІДСУТНІ:

БЕРЕЗНІКОВ 
Олександр Іванович

БРОДСЬКИЙ 
Олександр Якович 
(з поважних причин)

ЄГОРОВ
Ігор Анатолійович 
(з поважних причин)

КУЗИК
Петро Миколайович

ГАЛАЙЧУК 
Ігор Васильович 
(з поважних причин)

ДРЕПІН
Антон Вікторович

ЧУЗДЮК 
Олег Олексійович 
(з поважних причин)

радник заступника міського голови- 
секретаря Київської міської ради з 
питань соціальних комунікацій на 
громадських засадах

представник громадської організації 
«Спілка орендарів і підприємців 
України»

депутат Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської 
ради з питань місцевого 
самоврядування, регіональних та 
міжнародних зв’язків

депутат Київської міської ради, 
голова постійної комісії 
Київської міської ради з питань 
торгівлі, підприємництва та 
регуляторної політики

представник громадської організації 
«Антикорупційний підприємницький 
фронт»

депутат Київської міської ради, 
фракція «Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода»

депутат Київської міської ради, 
фракція «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»

депутат Київської міської ради, 
фракція «Солідарність»

представник експертного фахового 
середовища від депутатської фракції 
«Єдність» у Київській міській раді



На комісії присутні також представники інформаційного агентства 
«Опен Едженсі», Антикорупційної ради, радник Міністра молоді та спорту, а 
також представники інших громадських організацій та засобів масової 
інформації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Ухвалення рішення про допуск кандидатів до участі у конкурсі по 
заміщенню вакантної посади директора КП «Світоч» м. Києва або відмову в 
допуску до участі в конкурсі.

Термін розгляду питання -  10 хвилин.
2. Здійснення заходів, пов’язаних з проведенням конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора КП «Світоч» м. Києва (оприлюднення на Єдиному 
веб-портапі територіальної громади міста Києва кіеусіІу.§оу.иа відомостей з 
документів, що подаються особами для участі в конкурсі; направлення за 
адресами електронної пошти кандидатів, допущених до участі у конкурсі 
відомостей, зазначених у частині 7 статті 7 Положення).

Термін розгляду питання -10 хвилин
3. Оцінка пропозицій кандидатів на заміщення вакантної посади 

директора КП «Київський іподром» та проведення співбесіди з ними. 
Визначення двох кандидатів на одну керівну посаду для підготовки подання 
на ім’я міського голови для призначення одного з двох кандидатів або 
відхилення кандидатур.

Термін розгляду питання -  2 години.
4. Визначення дати наступного засідання постійно діючої конкурсної 

комісії - 26.01.2018 (прийняття рішення про допуск або відмову до участі в 
конкурсі на заміщення вакантної посади генерального директора КП «Житній 
ринок»).

Термін розгляду питання - 5 хвилин.
5. Інші питання.

1. СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка попередила членів комісії, що 

ведеться аудіо та відеозапис засідання комісії та запропонувала проголосувати 
за порядок денний роботи комісії. Також було попереджено, що в режимі он- 
лайн буде приймати участь у засіданні комісії Бродський О.Я. та планує 
прийняти участь Чуздюк О.О., але з Чуздюком О.О. встановити контакт в 
режимі он-лайн не виявляється технічно можливим.

ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., який запропонував підтримати пропозицію голови комісії 

Кондрашової Н.М. та проголосувати за порядок денний роботи комісії.
Голосували за порядок денний роботи комісії :

БРОДСЬКИЙ О.Я. за
ЛОПАТА О.І. за
ПОПОВ Д.В. за
ГАЛАСЬ 0.1. за
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ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І. за
КОНДРАШОВА Н.М. за
ОСАДЧУК А.П. за
ПИНДИК В.В. за
ТРЕСТЕР Ю.О. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за

«за» - 10, «утримався» -  0,
«проти» -0. Рішення прийнято.

Голову комісії Кондрашову Н.М., яка повідомила, що відповідно до тайм- 
лайну, оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КП 
«Світоч» м. Києва відбулось 15.12.2017. До Департаменту подало необхідний 
пакет документів 4 особи у встановлений термін (з 15.11.2017 до 15.12.2017).

На минулому засіданні комісії від 26.12.2017 не було прийнято рішення 
щодо допуску зазначених осіб до участі в конкурсі.

Кондрашова Н.М. запропонувала проголосувати за допуск Білик 0 .0  до 
участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП «Світоч» м. 
Києва.

Голосували за кандидатуру Білик О.О.:
БРОДСЬКИИ О .Я. за
ЛОПАТА О.І. за
ПОПОВ Д.В. за
ГАЛАСЬ О.І. за
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І. за
КОНДРАШОВА Н.М. за
ОСАДЧУК А.П. за
ПИНДИК В.В. за
ТРЕСТЕР Ю.О. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за

«ЗА» - 10, «утримався» -  0,
«проти»-0. Рішення прийнято.

Кондрашова Н.М. запропонувала проголосувати за допуск Мандрик В.Л. 
до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП «Світоч» м. 
Києва.

Голосували за кандидатуру Мандрик В.Л.:
БРОДСЬКИИ О.Я. за
ЛОПАТА 0.1. за
ПОПОВ Д.В. за
ГАЛАСЬ 0.1. за
ТАСЛІЦЬКИЙ ПІ. за
КОНДРАШОВА Н.М. за
ОСАДЧУК А.П. за
ПИНДИК В.В. за
ТРЕСТЕР Ю.О. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за



«ЗА» -  10, «утримався» - 0, проти» - 0. Рішення прийнято.
Кондрашова Н.М. запропонувала проголосувати за допуск Твердоступа 

О.В. до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП 
«Світоч» м. Києва.

Голосували за кандидатуру Твердоступа О.В.:
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БРОДСЬКИИ О.Я. за
ЛОПАТА О.І. за
ПОПОВ Д.В. за
ГАЛАСЬ О.І. за
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І. за
КОНДРАШОВА Н.М. за
ОСАДЧУК А.П. за
ПИНДИК В.В. за
ТРЕСТЕР Ю.О. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за

«ЗА» -  10, «утримався» - 0, проти» - 0. Рішення прийнято.

Кондрашова Н.М. запропонувала проголосувати за допуск Козуненко 
В.В. до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП 
«Світоч» м. Києва.

Голосували за кандидатуру Козуненко В.В.:
БРОДСЬКИИ О.Я. за
ЛОПАТА О.І. за
ПОПОВ Д.В. за
ГАЛАСЬ О.І. за
ТАСЛІЦЬКИЙ ПІ. за
КОНДРАШОВА Н.М. за
ОСАДЧУК А.П. за
ПИНДИК В.В. за
ТРЕСТЕР Ю.О. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за

«ЗА» -  10, «утримався» - 0, проти» - 0. Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка повідомила, що 17.01.2018 

Департаментом за електронними адресами учасників конкурсного відбору на 
заміщення вакантної посади директора КП «Світоч » м. Києва буде відправлено 
відомості про фінансово-економічне становище КП «Світоч» м. Києва для 
розробки та надання в термін до 06.02.2018 конкурсних пропозицій для 
розгляду та вивчення членами конкурсної комісії.

ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., який зазначив, що послідовність дій роботи профільного 

Департаменту та комісії затверджено тайм-лайном.
Трестер Ю.О., яка зазначила, що з технічних причин участь Бродського 

О.Я. в подальшій роботі комісії в режимі он-лайн є неможливою.



3. СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка зазначила, що відповідно до порядку денного 

роботи комісії та затвердженого тайм-лайну, на засіданні комісії оцінюємо 
конкурсні пропозиції кандидатів на заміщення вакантної посади директора 
комунального підприємства «Київський іподром» та за результатами 
оцінювання відбираємо дві кандидатури для подання Київському міському 
голові.

ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., який зазначив про необхідність прийняття об’єктивних 

рішень для уникнення в подальшому їх судових оспорювань та запропонував 
надати кожному з кандидатів на заміщення вакантної посади директора КП 
«Київський іподром» для презентації конкурсних пропозицій - до 10 хвилин 
часу та членам конкурсної комісії для проведення співбесіди з кандидатом - до 
15 хвилин.

СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запросила першого конкурсанта Бондар О.О. для 

презентації своїх конкурсних пропозицій.
Бондар 0 .0 . виступила з конкурсними пропозиціями, які містили 

стратегічний план розвитку підприємства та покроковий механізм його 
реалізації: збільшення доходів за рахунок збільшення поголів’я коней, 
приведення об’єктів інфраструктури іподрому до належного матеріально- 
технічного стану, оновлення парку техніки, відновлення роботи тоталізатору, 
зменшення витрат на підприємстві. Акцент було зроблено на соціальному 
напрямку роботи підприємства: залучення масового глядача до проведення 
кінно-спортивних змагань, оздоровлення дітей методом іпотерапії, 
започаткування роботи дитячої кінно-спортивної секції, тощо. Було зазначено, 
що за період її роботи на посаді виконуючого обов’язки директора КП 
«Київський іподром» (з 11.11.2016) підприємство було виведено із збиткового 
стану, за результатами роботи за 9 місяців 2017 року отримало прибуток та 
погасило борги перед міським та державним бюджетом.

Осадчук А.П. зауважив, що у конкурсних пропозиціях Бондар О.О. 
недостатньо наведено цифр та не зроблено конкретних розрахунків, тому не 
зрозуміло щодо конкретних джерел надходження коштів на підприємство, не 
розроблено алгоритм прибутковості підприємства.

Попов Д.В. поцікавився наявністю досвіду у конкурсанта в питаннях 
керівництва та організації роботи на інших підприємствах та формування 
дієздатної команди на КП «Київський іподром». Також зауважив, що головним 
в оцінці кандидатів на посаду директора КП «Київський іподром» має бути їх 
вміння та здатність зберегти профіль діяльності підприємства та забезпечити 
його розвиток.

Галась О.І. наголосив на необхідності збереження іподрому як 
унікального комунального підприємства для територіальної громади міста 
Києва.

Лопата О.І. зауважила, що Бондар О.О. погасила борги перед Пенсійним 
фондом та налагодила тісну співпрацю із галузевими профспілками.

СЛУХАЛИ:
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Кондрашову Н.М., яка запросила конкурсанта Буренко А.В. для 
презентації конкурсних пропозицій.

Буренко А.В. виступила з конкурсними пропозиціями, які містили заходи 
із забезпечення контролю за використанням території та приміщень 
підприємства, наголосила на необхідності упорядкування договорів (про 
спільну діяльність, надання послуг, тощо), надала пропозицію щодо 
необхідності залучення інвестицій на іподром, відновлення роботи 
тоталізатору, створення на іподромі школи наїзників, школи берейторів для 
організації кінно-спортивних змагань на високому рівні, тощо.

ВИСТУПИВ:
Осадчук А.П., який поцікавився наявністю у Буренко А.В., яка до 2016 

року працювала начальником виробничого відділу іподрому, порозуміння з 
трудовим колективом підприємства.

СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запросила конкурсанта Гончарова О.В. для 

презентації конкурсних пропозицій.
Гончаров О.В. виступив з конкурсними пропозиціями, які містили проект 

стратегічного плану розвитку іподрому, що включає техніко-економічне 
планування, оперативно-виробниче планування, бізнес-планування та цільові 
програми, першочергові дослідження та розробки, планування заходів 
соціального спрямування. Для поліпшення техніко-економічних та фінансових 
показників іподрому було проаналізовано вартість надання послуги за 
утримання одного коня на інших підприємствах аналогічного напрямку роботи, 
за навчання в школах верхової їзди, а також надано пропозиції щодо залучення 
інвестицій та необхідності рекламування іподрому в українському медіа- 
просторі, тощо.

СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запросила конкурсанта Лавренцова М.С. для 

презентації конкурсних пропозицій.
Лавренцов М.С. виступив з конкурсними пропозиціями щодо 

стратегічного плану розвитку підприємства та детального плану, який 
включає: інвентаризацію майна, проведення перерахунку ціни за надані 
послуги з утримання коней, отримання доходів від розміщення рекламних 
носіїв, погашення дебіторської заборгованості за рахунок активізації 
претензійно-позовної роботи з боржниками, встановлення системи 
внутрішнього фінансового контролю за станом фінансово-господарської 
діяльності підприємства, а також з пропозиціями щодо організації культурно- 
масових заходів на іподромі, створення місць для масового відпочинку киян та 
гостей столиці, музею кінного спорту, тощо.

СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запросила конкурсанта Павленко О.А. для 

презентації своїх конкурсних пропозицій
Павленко О.А. виступив з конкурсними пропозиціями, які включали план 

першочергових заходів з реформування підприємства, а саме: залучення 
інвестицій, впорядкування договірної діяльності, зменшення витрат на

- 7-



підприємстві, недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості, у 
проведенні інвентаризації майна, списанні зношених основних засобів, тощо.

Трестер Ю.О. відмітила, що конкурсні пропозиції Павленко О.А. не 
враховують специфіки роботи комунального підприємства «Київський 
іподром», носять загальний характер.

ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., який запропонував обговорити кандидатури після 

підрахунку балів, відповідно до черговості розгляду кандидатур на комісії.
Також він зазначив, що відповідно до затвердженої процедури можна 

обрати двох кандидатів з числа претендентів для подання Київському міському 
голові, підтримати одну з кандидатур або не підтримати жодного з кандидатів 
на посаду та оголосити новий конкурс.

Попов Д.В. зазначив, що вбачає дві кандидатури для подання на розгляд 
Київському міському голові -  Бондар О.О. та Гончаров О.В.

СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка наголосила на кількості балів, що набрано 

конкурсантами на заміщення вакантної посади директора КП «Київський 
іподром»:

Бондар О.О. -  162 бали;
Гончаров О.В. - 107 балів;
Буренко А.В.- 83 бали;
Лавренцов М.Є.- 74 бали;
Павленко О.А. -  61 бал.
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., який зазначив, що КП «Київський іподром» потенційно 

потужне підприємство, має величезний виробничий потенціал, який на сьогодні 
не використовується належним чином. Виконуючий обов’язки директора 
підприємства та кандидат на посаду директора Бондар О.О. не прояснила 
ситуацію, на чому підприємство має самостійно заробляти. Також було 
акцентовано увагу на можливій корупційній складовій у роботі керівництва 
підприємством.

Було запропоновано оголосити новий конкурс на заміщення вакантної 
посади директора комунального підприємства «Київський іподром» 23.01.2018, 
враховуючи недостатній професійний рівень кандидатів. Також було 
запропоновано на наступне засідання комісії запросити керівника конної 
поліції Зозулю Ю., чиї коні утримуються на комунальному підприємстві 
«Київський іподром».

Лопата О.І., яка запропонувала відвідати комунальне підприємство та 
Департаменту спільно з КП «Київський іподром» розробити стратегію його 
розвитку, виходячи із задач, що ставить міська влада перед підприємством.

Попов Д.В., Тасліцький Г.І., які підтримали пропозицію Осадчука А.П. 
про оголошення нового конкурсу.

СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., Трестер Ю.О., Лопату О.І., які запропонували 

проголосувати за кандидатуру Бондар О.О. для подання на розгляд Київському 
міському голові.
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Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М., Трестер Ю.О., Лопати О.І.:
- 9-

ЛОПАТА О.І. за
ПОПОВ Д.В. проти
ГАЛАСЬ О.І. за
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І. проти
КОНДРАШОВА Н.М. за
ОСАДЧУК А.П. проти
ПИНДИК В.В. проти
ТРЕСТЕР Ю.О. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за

«ЗА» -  5, «утримався» - 0, «проти» - 4. Рішення не прийнято. 
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запропонували проголосувати за кандидатуру 

Гончарова О.В. для подання на розгляд Київському міському голові.
Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М.:

ЛОПАТА О.І. за
ПОПОВ Д.В. проти
ГАЛАСЬ О.І. утримався
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І. проти
КОНДРАШОВА Н.М. за
ОСАДЧУК А.П. проти
ПИНДИК В.В. проти
ТРЕСТЕР Ю.О. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. утримався

«ЗА» -  3, «утримався» - 2, «проти» - 4. Рішення не прийнято. 
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запропонували проголосувати за кандидатуру 

Буренко А.В. для подання на розгляд Київському міському голові.
Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М.:

ЛОПАТА О.І. утрималась
ПОПОВ Д.В. проти
ГАЛАСЬ О.І. за
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І. за
КОНДРАШОВА Н.М. утрималась
ОСАДЧУК А.П. за
ПИНДИК В.В. за
ТРЕСТЕР Ю.О. утрималась
САТАНОВСЬКИЙ С.В. утримався

«ЗА» -  4, «утримався» - 4, «проти» - 1. Рішення не прийнято. 
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запропонували проголосувати за кандидатуру 

Лавренцова для подання на розгляд Київському міському голові.
Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М.:

ЛОПАТА О.І. проти
ПОПОВ Д.В. проти
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ГАЛАСЬ 0.1. за
ГАСЛІЦЬКИЙ Г.І. проти
КОНДРАШОВА Н.М. проти
ОСАДЧУК А.П. проти
ГІИНДИК В.В. проти
ТРЕСТЕР Ю.О. утрималась
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за

«ЗА» -  2, «утримався» - 1, проти» - 6. Рішення не прийнято. 
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запропонували проголосувати за кандидатуру 

Павленко О.А. для подання на розгляд Київському міському голові.
Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М.:

ЛОПАТА 0.1. проти
ПОПОВ Д.В. проти
ГАЛАСЬ О.І. проти
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І. проти
КОНДРАШОВА Н.М. проти
ОСАДЧУК А.П. проти
ПИНДИК В.В. проти
ТРЕСТЕР 10.0. проти
САТАНОВСЬКИЙ С.В. проти

«ЗА» -  0, «утримався» - 0, «проти» - 9. Рішення не прийнято. 

СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запропонували поставити на голосування питання 

щодо оголошення нового конкурсу на заміщення вакантної посади директора 
комунального підприємства «Київський іподром» 23 січня 2018 року. 

Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М.:
ЛОПАТА О.І. за
ПОПОВ Д.В. за
ГАЛАСЬ О.І. за
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І. за
КОНДРАШОВА Н.М. за
ОСАДЧУК А.П. за
ПИНДИК В.В. за
ТРЕСТЕР Ю.О. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за

«ЗА» -  9, «утримався» - 0, проти» - 0. Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка наголосила, що наступне засідання комісії 

відбудеться 26.01.2018, відповідно до плану-графіку роботи комісії., на якому 
буде прийматись рішення щодо допуску осіб до участі в конкурсі на заміщення 
вакантної посади генерального директора КП «Житній ринок».



Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М.:
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ЛОПАТА О.І. за
ПОПОВ Д.В. за
ГАЛАСЬ О.І. за
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І. за
КОНДРАШОВА Н.М. за
ОСАДЧУК А.П. за
ПИНДИК В.В. за
ТРЕСТЕР Ю.О. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за

«ЗА» -  9, «утримався» - 0, проти» - 0. Рішення прийнято одноголосно.

Голова комісії 

Члени комісії

Секретар комісії:

КОНДРАШОВА Н.М.

ГАЛАСЬ О.І.

^ ^ Л О П А Т А  О.І.

САТАНОВСЬКИЙ С.В.

ОСАДЧУК А.П.

Г/_ПИНДИК В.В.

ЮВ Д.В.

іЄТОҐАСЛІЦЬКИЙ Г.І. 

ТРЕСТЕР Ю.О.




