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ПРОТОКОЛ № 17 
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 03 липня 2019 року

Початок засідання о 12.00 Закінчення засідання о 12.30

ПРИСУТНІ:
члени постійно діючої конкурсної комісії:

БЕРЕЗНІКОВ 
Олександр Іванович

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

БРОДСЬКИИ 
Олександр Якович

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

ГАЛАСЬ 
Олег Іванович

радник Київського міського голови

ГАЛАИЧУК 
Ігор Васильович

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

ЛОПАТА 
Ольга Іванівна

голова Київської міської 
професійної спілки працівників 
агропромислового комплексу

КОНДРАШОВА 
Наталія Михайлівна

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

ПИНДИК
Валерій Вікторович

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



САТАНОВСЬКИЙ 
Сергій Васильович

радник Київського міського голови

ТРЕСТЕР
Юлія Олександрівна

ПОПОВ
Денис Вячеславович

ТАСЛІЦЬКИЙ 
Герман Ігорович

ДРЕПІН
Антон Вікторович

ВІДСУТНІ:

КУЗИК
Петро Миколайович

ОСАДЧУК 
Андрій Петрович

ЄГОРОВ
Ігор Анатолійович

ЧУЗДЮК 
Олег Олексійович

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

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

представник громадської організації 
«Спілка орендарів і підприємців 
України»

депутат Київської міської ради, 
фракція «Солідарність»

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

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

представник громадської організації 
«Антикорупційний підприємницький 
фронт»

заступник голови Шевченківської 
районної в м. Києві державної 
адміністрації, представник 
експертного фахового середовища від 
депутатської фракції «Єдність» у 
Київській міській раді



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд документів, поданих особами на участь у конкурсі по 
заміщенню вакантної посади генерального директора КП «Поділ- 
Нерухомість»».

Термін розгляду питання -  одна година.
2. Ухвалення рішення про допуск кандидатів або відмову в допуску до 

участі у конкурсі
Термін розгляду питання -  15 хвилин.
3. Здійснення заходів, пов’язаних з проведенням конкурсу 

(оприлюднення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва 
kievcity.gov.ua 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, 
розгляд конкурсних пропозицій кандидатів членами конкурсної комісії).

Термін розгляду питання -10 хвилин
4. Визначення дати наступного засідання постійно діючої конкурсної 

комісії - 29.07.2019, відповідно до тайм-лайну.
Термін розгляду питання - 5 хвилин.

5. Інші питання.

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.

ВИСТУПИЛИ:
Бродський О.Я., який запропонував підтримати пропозицію Кондрашової

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

БЕРЕЗНІКОВ О.І. за

БРОДСЬКИИ О.Я. за

ГАЛАСЬ О.І. за

ГАЛАЙЧУК І.В. за

ДРЕПІН A.B. за

КОНДРАШОВА Н.М. за

ЛОПАТА О.І. за

ПИНДИК В.В. за



ПОПОВ д.в. за

САТАНОВСЬКИИ С.В. за

ТРЕСТЕР Ю.О. за

ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І. за

«ЗА» -12, «утримався» -  0, «проти» -0. 
Рішення прийнято одноголосно.

1.СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка повідомила, що відповідно до тайм- 

лайну, оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального 
директора КП «Поділ-Нерухомість» відбулось 27.05.2019.

Також Кондрашова Н.М. інформувала, що Департаментом проведено 
необхідну роботу щодо розміщення оголошення про проведення конкурсу на 
Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва, інших сайтах, з 
метою розширення кола учасників конкурсного відбору на заміщення 
вакантної посади генерального директора КП «Поділ-Нерухомість».

До сектору з питань управління персоналом Департаменту промисловості 
та розвитку підприємництва подало необхідний пакет документів 9 осіб у 
термін з 27.05.2019 до 26.06.2019.

Кондрашова Н.М. ознайомила членів конкурсної комісії з кожним 
кандидатом на посаду генерального директора КП «Поділ-Нерухомість».

2.СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка запропонувала проголосувати за 

ухвалення рішення про допуск всіх 9 кандидатів до участі у конкурсі.

ВИСТУПИЛИ:
Бродський О.Я. з пропозицією ухвалити рішення про допуск усіх 9 

кандидатів до участі в конкурсі.
Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М., Бродського О.Я.:

БЕРЕЗНІКОВ О.І. за

БРОДСЬКИИ О.Я. за

ГАЛАСЬ О.І. за

ГАЛАИЧУК І.В. за

ДРЕПІН А.В. за



КОНДРАШОВА Н.М. за

ЛОПАТА O.I. за

ПИНДИК В.В. за

ПОПОВ Д.В. за

С АТ АНОВ СЬКИИ С.В. за

ТРЕСТЕР Ю.О. за

ТАСЛІЦЬКИИ Г.І. за

«ЗА» -12, «утримався» -  0, «проти» -0.
Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка повідомила, що 04.07.2019 Департаментом за 

електронними адресами учасників конкурсного відбору на заміщення вакантної 
посади генерального директора КП «Поділ-Нерухомість» буде відправлено 
відомості про фінансово-економічне становище КП «Поділ-Нерухомість» для 
розробки і подачі в термін до 23.07.2019 конкурсних пропозицій для розгляду 
та вивчення членами конкурсної комісії.

Також Кондрашова Н.М. зазначила, що буде оприлюднено на Єдиному 
веб-порталі територіальної громади міста Києва kievcity.gov.ua відомості з 
документів, що подаються особами для участі в конкурсі та проінформувала, 
що відповідно до плану-графіку, оголошення конкурсу на заміщення вакантної 
посади генерального директора КП «Житній ринок» м. Києва відбулось 
14.06.2019.

4. СЛУХАЛИ:

Кондрашову Н.М., яка наголосила, що наступне засідання комісії 
відбудеться 29.07.2019, відповідно до плану-графіку роботи комісії.

Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М.:

БЕРЕЗНІКОВ О.І. за

БРОДСЬКИЙ О.Я. за

ГАЛАСЬ О.І. за

ГАЛАЙЧУК І.В. за



ДРЕП1Н A.B. 

КОНДРАШОВА H.M. 

ЛОПАТА O.I.

ПИНДИК В.В.

ПОПОВ д.в.

С АТ АНОВ СЬКИЙ C.B.

за

за

за

за

за

за

ТРЕСТЕР Ю.О. за

ТАСЛЩЬКИИ ГЛ. за
«ЗА» - 12, «утримався» -  0, «проти» -0.


