ПРОТОКОЛ № 15
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 22 травня 2019 року
ПРИСУТНІ:
члени постійно діючої конкурсної комісії:
БРОДСЬКИЙ
Олександр Якович

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

ЄГОРОВ
Ігор Анатолійович

представник громадської організації
«Антикорупційний підприємницький фронт»

КОНДРАШОВА
Наталія Михайлівна

заступник директора Департаменту начальник управління регуляторної політики
та підприємництва Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)голова конкурсної комісії

С АТ АНОВ СЬКИИ
Сергій Васильович

ТРЕСТЕР
Юлія Олександрівна

радник Київського міського голови

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

БЕРЕЗШКОВ
Олександр Іванович

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

ГАЛАСЬ
Олег Іванович

радник Київського міського голови

ОСАДЧУК
Андрій Петрович

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

ПИНДИК
Валерій Вікторович

представник фахового експертного середовища
фракція «Об’єднання «Самопоміч»

ЧУЗДЮК
Олег Олексійович

представник фахового експертного середовища
фракція «Єдність»

ВІДСУТНІ

ПОПОВ
Денис Вячеславович

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

ЛОПАТА
Ольга Іванівна

голова Київської міської профспілки
працівників агропромислового комплексу

ГАЛАИЧУК
Ігор Васильович

депутат Київської міської ради, фракція «Батьківщина»

ДРЕШН
Антон Вікторович

депутат Київської міської ради,
фракція «Солідарність»

КУЗИК
Петро Миколайович

депутат Київської міської ради
фракція «Свобода»

ТАСЛІЦЬКИЙ
Герман Ігорович

Представник ГО «Спілка орендарів та підприємців
України»

Запрошений : Фіоктістов Вадим Васильович - директор Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Ознайомлення членів 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) з переліком
комунальних підприємств, посади керівників яких є вакантними.
2. Визначення послідовності розгляду на засіданнях комісії комунальних
підприємств, посади керівників яких є вакантними для підготовки та
затвердження на наступному її засіданні тайм-лайну роботи комісії.
3. Прийняття рішення про оголошення конкурсу на посаду керівника
комунального підприємства, яке буде визначено першим
4. Визначення дати наступного засідання постійно діючої конкурсної
комісії.
СЛ У Х А Л И :
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка зазначила, що під час засідання
ведеться аудіозапис.
Поставила на голосування порядок денний засідання.
Результати голосування за затвердження порядку денного
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
БРОДСЬКИИ О.Я.
ГАЛАСЬ 0.1.
КОНДРАШОВА
Н.М.
ПИНДИК В .в.

За
За
За
За
За

ТРЕСТЕР Ю.О.
За
ЧУЗДЮК О.О.
За
САТАНОВСЬКИЙ
За
С.В.
ЄГОРОВ І.А.
За
ОСАДЧУК А.П.
За
Результати: «за» - 10 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення: прийнято.
1. СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка надала інформацію про комунальні
підприємства, посади керівників на яких є вакантними :
1. Комунальне підприємство «Поділ-Нерухомість»:
- закупівля, переробка та збереження плодоовочевої продукції з подальшою її реалізацією в
дошкільні установи Подільського району міста Києва
- утримання, експлуатація та надання в орендне користування технологічних приміщень,
тощо
2. Комунальне підприємство «Київська спадщина»:
- організація та проведення тематичних, сезонних та сільськогосподарських ярмарків
- організація відпочинку і дозвілля громадян
- проведення культурних та видовищних заходів, ярмарок, виставок
- культурна діяльність, спрямована на створення, тиражування, розповсюдження,
демонстрування, популяризацію, збереження і використання культурних благ та культурних
цінностей для задоволення потреб громадян
3. Комунальне підприємство «Житній ринок»:
- організація торгівлі на Підприємстві;
- забезпечення контролю за торговельним процесом, в частині правил торгівлі, санітарноветеринарних правил та правил протипожежної безпеки;
-забезпечення, через державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи,
контролю за якістю сільськогосподарської продукції та інших продовольчих товарів,
реалізація яких здійснюється на Підприємстві;
- надання платних послуг з організації торгівлі, транспортування, зберігання продукції
тощо;
-надання торговельних місць суб’єктам господарювання, іншим продавцям для
провадження торгівлі та приміщень для зберігання їхнього майна (товарів, продукції);
- надання в оренду приміщень, вагового та іншого необхідного обладнання, інвентарю у
встановленому законодавством порядку;
організація та проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та
інших товарів за участю приватних виробників сільгосппродукції, а також підприємств
торгівлі та громадського харчування;
укладання договорів на постачання свіжої та переробленої продукції
заготівельниками, переробниками, іншими підприємствами;
-відкриття стаціонарних і сезонних оптових, оптово-роздрібних та роздрібних
структурних одиниць без права юридичної особи на ринках, територіях міст, інших
населених пунктів та підприємств;
- оптова та роздрібна торгівля сільгосппродукцією, іншими продовольчими товарами,
алкогольними напоями та тютюновими виробами тощо;

- здійснення усіх видів торговельно-посередницької діяльності;
- надання фізичним та юридичним особам технічних, торговельних, консультаційних та
інших послуг, що не суперечать законодавству України;
- надання в оренду (суборенду) рухомого та нерухомого майна (виключно за рішенням
Власника);
- провадження інших видів діяльності, що не суперечать законодавству України;
4. Комунальне підприємство «Лабораторний центр»:
- проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань
- надання маркетингових, консультаційних, інформаційних послуг виробничого та
невиробничого характеру
- розроблення, виробництво та реалізація засобів вимірювальної техніки, обслуговування
лабораторного обладнання, тощо
5. Комунальне підприємство «Печерськсервіс»:
- організація заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції;
- організація виставок, ярмарок, конкурсів, пов’язаних з діяльністю підприємства
- оптова та роздрібна торгівля всіма групами товарів
- перероблення та консервування фруктів та овочів
- забезпечення насичення споживчого ринку, здійснення торговельної, виробничої
діяльності, організація ринкової торгівлі, проведення ярмарок, провадження господарської
діяльності у сфері надання фізичним та юридичним особам соціально-побутових послуг,
тощо.

2. СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М. , яка зазначила про необхідність визначити
послідовність оголошення конкурсів на посади директорів комунальних
підприємств.
Надано слово Бродському О. Я. він зазначив про те, що питання КП
«Печерськсервіс» треба розглянуто останнім, тому що є проект рішення про
приєднання цього підприємства до КП «Світоч».
Надано слово директору департаменту промисловості та розвитку
підприємництва Фіоктістову В.В., який зазначив що першим треба оголосити
конкурс на посаду керівника КП «Поділ-Нерухомість», другим КП «Київська
Спадщина», третім КП «Житній ринок», четвертим КП«Лабораторний центр»,
п’ятим КП«Печерськсервіс».
Осадчук А.П. вніс пропозицію, що можна «першої хвилею» провести
конкурси на вакантні посади керівників КП «Поділ-Нерухомість» та КП
«Житній ринок», а на завершальному засіданні по цим конкурсам, оголосити
конкурс на «другу хвилю» підприємств: КП «Київська спадщина», КП
«Лабораторний центр» та КП «Печерськсервіс».
За результатом обговорення питання всіма присутніми членами
конкурсної комісії Кондрашова Н.М. поставила на голосування пропозицію :
розмежувати проведення конкурсів на 2 етапи : Іетап - КП «ПоділНерухомість» та КП «Житній ринок» та на наступному засіданні конкурсної

комісії затвердити оголошення про умови та строки проведення конкурсу
відповідно до планів-графіків, які будуть підготовлені головою та секретарем
конкурсної комісії. Конкурси по іншим комунальним підприємствам КП
«Київська спадщина», КП «Лабораторний центр» , КП «Печерськсервіс»
провести другим етапом.

Результати голосування
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
БРОДСЬКИИ О.Я.
ГАЛАСЬ О.І.
КОНДРАШОВА

н.м.

За
За
За
За

ПИНДИК в.в.
За
ТРЕСТЕР Ю.О.
За
ЧУЗДЮК 0 .0 .
За
CAT АНОВ СЬКИИ
За
С.В.
ЄГОРОВ І.А.
За
ОСАДЧУК А.П.
За
Результати: «за» - 10 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення прийнято.
3.СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка запропонувала дату наступного
засідання комісії 27 травня 2019 р. об 11.00 год.
Результати голосування
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
БРОДСЬКИИ О.Я.
ГАЛАСЬ О.І.
КОНДРАШОВА
Н.М.
ПИНДИК В.В.
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДЮК 0 .0 .
САТАНОВСЬКИИ
С.В.
ЄГОРОВ І.А.
ОСАДЧУК А.П.

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Результати: «за» - 10 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

І.ЄГОРОВ
.САТАНОВСЬКИЙ
ОСАДЧУК

в.риндик

Секретар томкл\\

