ПРОТОКОЛ № 16
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 27 травня 2019 року
ПРИСУТНІ:
члени постійно діючої конкурсної комісії:
БРОДСЬКИИ
Олександр Якович

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

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)

САТАНОВСЬКИИ
Сергій Васильович

радник Київського міського голови

ТРЕСТЕР
Юлія Олександрівна

радник заступника міського головисекретаря Київської міської ради з питань
соціальних комунікацій на громадських
засадах

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»

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»

ТАСЛІЦЬКИЙ
Герман Ігорович

представник ГО «Спілка орендарів та
підприємців України»

ВІДСУТНІ :
ДРЕПІН
Антон Вікторович

депутат Київської міської ради,
фракція «Солідарність»

КУЗИК
Петро Миколайович

депутат Київської міської ради
фракція «Свобода»

ГАЛАСЬ
Олег Іванович

радник Київського міського голови

СГОРОВ
Ігор Анатолійович

представник ГО «Антикорупційний
підприємницькій фронт»

БЕРЕЗНІКОВ
Олександр Іванович

депутат Київської міської ради

Запрошений: Фіоктістов Вадим Васильович - директор Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Розгляд та затвердження тайм-лайну щодо проведення конкурсів на
заміщення вакантних посад керівників суб’єктів господарювання
комунального сектора економіки по КП «Поділ-Нерухомість» та КП «Житній
ринок».

2. Розгляд та затвердження оголошень про умови та строки подання
документів на участь у конкурсі, з визначенням переліку відомостей та
документів, що подаються особами для участі у конкурсі з урахуванням
Закону України «Про захист персональних даних» для опрацювання на
Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.
3. Прийняття рішення щодо орієнтовної дати наступного засідання
конкурсної комісії для прийняття рішення про допуск або відмову
кандидатам щодо участі у конкурсі.
1. СЛУХАЛИ :
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка зазначила, що під час засідання
ведеться аудіозапис та запропонувала проголосувати за запропонований
порядок денний.
Результати голосування за затвердження порядку денного
За
ЛОПАТА О.І.
За
БРОДСЬКИИ О.Я.
За
ПОПОВ д .в .
За
КОНДРАШОВА Н.М.
За
п и н д и к в .в .
За
ТРЕСТЕР Ю.О.
За
ЧУЗДЮК 0 .0 .
За
САТАНОВ СЬКИИ С.В.
За
ГАЛАИЧУК І.В.
За
ОСАДЧУК А.П.
За
ТАСЛІЦЬКИИ Г.І.
Результати: «за» - 1 1 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення: прийнято.
2. СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка запропонувала проголосувати за
запропонований тайм-лайн проведення конкурсів на посаду директорів КП
«Поділ-Нерухомість» та КП «Житній ринок».
Результати голосування:
ЛОПАТА О.І.
БРОДСЬКИИ О.Я.
ПОПОВ Д.В.
КОНДРАШОВА Н.М.
ПИНДИКВ.В.
ТРЕСТЕР Ю.О.

За
За
За
За
За
За

ЧУЗДЮК 0 .0 .
За
САТАНОВСЬКИИ С.В.
За
ГАЛАИЧУК І.В.
За
ОСАДЧУК А.П.
За
ТАС ЛІЦЬКИИ Г.І.
За
Результати: «за» - 1 1 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення: прийнято.
3.СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка поставила на голосування
затвердити тексти оголошень про умови та строки подання документів на
участь у конкурсі на посади директорів КП «Поділ-нерухомість» та КП
«Житній ринок».
Сатановський С.В. зазначив, що треба внести зміни у пункт з розділу
«Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі» стосовно
можливості надати довідку з військкомату та доповнити пункт про досвід
управління на підприємствах з розділу «переліку вимог до кандидата на
посаду керівника підприємства» фразою «не менше 1 року».
Результати голосування з урахуванням пропозицій Сатановського С.В.:
ЛОПАТА О.І.
За
БРОДСЬКИИ О .Я.
За
ПОПОВ д .в .
За
КОНДРАШОВА Н.М.
За
ПИНДИК в .в .
За
ТРЕСТЕР Ю.О.
За
ЧУЗДЮК 0 .0 .
За
САТАНОВСЬКИИ С.В.
За
ГАЛАИЧУК І.В.
За
ОСАДЧУК А.П.
За
ТАСЛІЦЬКИИ Г.І.
За
Результати: «за» - 1 1 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення: прийнято.
4.СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка запропонувала дату наступного
засідання комісії 1 липня 2019 р.
Результати голосування:
ЛОПАТА О.І.
БРОДСЬКИИ О.Я.

За
За

ПОПОВ д .в .
За
КОНДРАШОВА Н.М.
За
ПИНДИК в .в .
За
ТРЕСТЕР Ю.О.
За
ЧУЗДЮК 0 .0 .
За
САТАНОВ СЬКИИ С.В.
За
ГАЛАЙЧУК І.В.
За
ОСАДЧУК А.П.
За
ТАС ЛІЦЬКИИ Г.І.
За
Результати: «за» - 1 1 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення: прийнято.

Голова комісії

Н. КОНДРАШОВА

Члени комісії

Г. ТАСЛІЦЬКИЙ
0 . БРОДСЬКИЙ
1. ГАЛАЙЧУК
Д. ПОПОВ
С. САТАНОВСЬКИЙ
-тА-ОСАДЧУК
В. ПИНДИК
О. ЧУЗДЮК
О. ЛОПАТА

Секретар комісії:

Ю. ТРЕСТЕР

