ПРОТОКОЛ № 12
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 12 березня 2018 року
від 02 квітня 2018 року
Початок засідання о 11.00
(ауд .514, Хрещатик,36)
Початок засідання о 11.00
(ауд.514, Хрещатик,36)
ПРИСУТНІ:
члени постійно діючої конкурсної комісії:

Закінчення засідання о 15.00
Закінчення засідання о 12.15

БЕРЕЗШКОВ
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

N

ГАЛАСЬ
Олег Іванович

радник Київського міського голови

ГАЛАЙЧУК
Ігор Васильович

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

ДРЕЗИН
Антон Вікторович

КОНДРАШОВА
Наталія Михайлівна

депутат Київської міської ради,
фракція «Солідарність»

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

ЄГОРОВ
Ігор Анатолійович

представник громадської організації
«Антикорупційний підприємницький
Фронт»

ОСАДЧУК
Андрій Петрович

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

ПОПОВ
Денис Вячеславович

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

ПИНДИК
Валерій Вікторович

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

ТРЕСТЕР
Юлія Олександрівна

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

САТАНОВСЬКИЙ
Сергій Васильович

радник Київського міського голови

ЧУЗДЮК
Олег Олексійович

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

ЛОПАТА
Ольга Іванівна

голова професійної спілки
працівників агропромислового
комплексу

. ВІДСУТНІ:
КУЗИК
Петро Миколайович

ТАСЛІЦЬКИЙ
Герман Ігорович

депутат Київської міської ради,
фракція «Всеукраїнське об’єднання
«Свобода»
представник громадської організації
«Спілка орендарів і підприємців
України»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Визначення двох кандидатів на одну керівну посаду генерального
директора КП «Житній ринок» для подання Київському міському голові та
визначення терміну укладання контракту.
Термін розгляду - ЗО хвилин.
2. Допущення до конкурсу кандидатів на заміщення вакантної посади
директора КП «Київський іподром».
Термін розгляду питання - 20 хвилин.
3. Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення
вакантної посади директора КП «Міський магазин» та проведення співбесіди з
ними. Визначення двох кандидатів на одну керівну посаду директора КП
«Міський магазин».
Термін розгляду питання - 3 години

4.
Визначення дати наступного засідання постійно діючої конкурсної
комісії для оцінки конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення вакантної
посади директора КП «Київський іподром».
Термін розгляду питання - 10 хвилин.
СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка попередила членів Комісії, що
ведеться аудіозапис засідання Комісії. Також вона проінформувала про
погодження В.Кличко кандидатури В.Мандрик на посаду директора КП
«Світоч» м. Києва.
Кондрашова Н.М. та Осадчук А.П. запропонували змінити черговість
розгляду пунктів порядку денного та після пункту 1 розглянути 3 пункт.
Результати голосування за порядок денний роботи Комісії:
ЄГОРОВ І.А.
за
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
за
ПОПОВ Д.В.
за
БРОДСЬКИИ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
КОНДРАШОВА Н.М.............................. за
за
ПИНДИКВ.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
ДРЕПШ А.В.
за
ЛОПАТА 0 1 .
«ЗА» -14 , «утримався» - 0, «проти» -0.
Рішення прийнято....

1. СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка повідомила, що на засіданні комісії від 02.03.2018
відбувся розгляд конкурсних пропозицій 9 кандидатів на заміщення вакантної
посади генерального директора КП «Житній ринок» та необхідно визначитись
стосовно двох кандидатів для призначення на посаду генерального директора
КП «Житній ринок». Також вона зазначила, що член комісії Тасліцький Г.І.
перебуває у відрядженні та залишив письмову заяву щодо підтримання
кандидатур Мосенко В.О. та Головіна Р.Г.
ВИСТУПИВ:
Осадчук А.П., який зазначив, що відповідно до Положення такий варіант
для голосування не передбачено.
Кондрашова Н.М., яка відмітила, що за результатами оцінювання
конкурсних пропозицій кандидатів та проведеної з ними співбесіди,
конкурсанти набрали наступну кількість балів:
Головін Р.Г. 242 бали
Мосенко В.О. 202 бали.
Мандрик В.Л. 182 бали;
Фіоктістов В .В. 152 бали
Мукан A.C. 101 бал
Моламов Аман 92 бали
Потапенко О.П. 82 бали;
Джулай С.В. 61 бал
Дібрівний М.В.52 бали
Таким чином, за результатами оцінювання конкурсних пропозицій та
проведеної співбесіди з кандидатами перше місце посів Головін Р.Г. з
результатом у 242 бали, друге - Мосенко В.О. з результатом 202 бали, третє
місце - Мандрик В.Л. з результатом 182 бали, четверте - Фіоктістов В.В. з
результатом 152 бали, п’яте місце - Мукан A.C. з результатом 101 бал, шосте
місце Моламов Аман з результатом 92 бали, сьоме місце - Потапенко О.П. з
результатом 82 бали, восьме Джулай С.В. з результатом 61 бал, дев’ятеДібрівний М.В. з результатом 52 бали.
Також Кондрашова Н.М. зазначила, що Мандрик В.Л. написала заяву на
призначення директором КП «Світоч» м. Києва.
Попов Д.В., який зауважив, що конкурсант Головін Р.Г. вже приймав
участь у інших конкурсах на заміщення вакантних посад директорів КП та його
кандидатуру було подано на розгляд Київському міському голові.
Осадчук А.П., який зазначив, що Головін Р.Г. не є першим номером серед
кандидатур, поданих на розгляд Київському міському голові для призначення
керівником інших КП та з великою вирогідністю його не буде призначено.
Бродський О.Я., який зазначив, що він є ініціатором перенесення рішення
про обрання керівника комунального підприємства «Житній ринок». Також він
зазначив, що головною задачею керівника комунального підприємства є
збільшення ефективності роботи КП, головним пріоритетом - збільшення
надходжень коштів до бюджету. КП «Житній ринок» надає щомісячно до
бюджету 30,0 тис.грн, що дуже мало для такого^ потужного підприємства. Для
виконання поставлених перед КП задач Бродський О.Я. запропонував

підтримати кандидатури Головіна Р.Г. та Фіоктістова В.В. для подання на
розгляд Київському міському голові.
Осадчук А.П., який зазначив, що бачення кандидатом стратегії розвитку
КП є головним критерієм у відборі його на посаду. Також він зазначив, що
Фіоктістов В.В. є ефективним, досвідченим функціонером, але не знає міста та
його ідея перетворення ринку у продуктовий ЦУМ не відповідає реаліям.
Також було зазначено, що питання детинізації роботи ринку було порушено у
конкурсних пропозиціях кандидата Мосенко В.О.
Трестер Ю.О., яка запропонувала підтримати кандидатури Фіоктістова
В.В. та Мосенко В.О.
Кондрашова Н.М., яка запропонувала проголосувати першою за
кандидатуру Головіна Р.Г., відповідно до рейтингу:______________________■
ЄГОРОВ І.А.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
за
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
к о н д р а ш о в а Н.М.
утрималась
п и н д и к в .в .
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрималась
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
ДРЕШНА.В.
за
ЛОПАТА 0.1.
утрималась
«ЗА» -10 , «утримався» —4, «проти» -0.
Рішення прийнято .
Кондрашова Н.М., яка запропонувала проголосувати за кандидатуру
Мосенко В.О.
утримався
ЄГОРОВ І.А.
утримався
БЕРЕЗШКОВ 0.1.
утримався
ГАЛАИЧУК І.В.
за
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
утрималась
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
утримався
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
11 ,'
САТАНОВСЬКИИ С.В.
утримався
./
ДРЕІЇЇН А.В.
утрималась
ЛОПАТА 0.1.
«ЗА» -6 , «утримався» -8 , «проти» -0.
Рішення не прийнято .
\

Кондрашова Н.М., яка запропонувала проголосувати за кандидатуру
МандрикВ.Л.
ЄГОРОВ I.A.
утримався
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАЙЧУК І.В.
утримався
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИЙ О.Я.
утримався
ОСАДЧУК А.П.
утримався
ГАЛАСЬ О.І.
утримався
КОНДРАШОВА Н.М.
утрималась
ПИНДИКВ.В.
утримався
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрималась
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
утримався
ДРЕШН А.В.
проти
ЛОПАТА О.І.
утрималась
«ЗА» -2 , «утримався» 11, «проти» -]
Рішення не прийнято .
Кондрашова Н.М., яка запропонувала проголосувати за кандидатуру
Фіоктістова В.В.
ЄГОРОВ І.А.
проти
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
за
ПОПОВ Д.В.
за
БРОДСЬКИИ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
проти
утримався
ГАЛАСЬ О.І.
КОНДРАШОВА Н.М.
за
утримався
ПИНДИКВ.В.
утрималась
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
утримався
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
ДРЕШН А.В.
за
ЛОПАТА О.І.
«ЗА» -8 , «утримався» 4, «проти» -2.
Рішення не прийнято.
Кондрашова Н.М., яка запропонувала проголосувати за кандидатуру
Мукана А.С.
утримався
ЄГОРОВ І.А.
утримався
БЕРЕЗШКОВ 0.1.
утримався
/
ГАЛАИЧУК І.В.
утримався
'
ПОПОВ Д.В.
утримався.
БРОДСЬКИИ О.Я.
утримався
ОСАДЧУК А.П.
утримався \
ГАЛАСЬ 0.1.

КОНДРАШОВА Н.М.
за
п и н д и к в .в .
утримався
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрималась
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
утримався
ДРЕПІН A.B.
утримався
ЛОПАТА О.І.
за
«ЗА» -З , «утримався»- 11, «проти» -0.
Рішення не прийнято .
Кондрашова Н.М., яка запропонувала проголосувати за кандидатуру
Моламова Амана:
ЄГОРОВ I.A.
проти
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
утримався
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИИ О.Я.
утримався
ОСАДЧУК А.П.
проти
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
проти
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрималась
ЧУЗДЮК 0 .0 .
проти
САТАНОВ СЬКИИ С.В.
за
ДРЕПІН A.B.
утримався
за
ЛОПАТА 0.1.
«ЗА» -5 , «утримався»- 5, «проти» -z
Рішення не прийнято .
Кондрашова Н.М., яка запропонувала проголосувати за кандидатуру
Потапенко О.П.:
утримався
ЄГОРОВ I.A.
утримався
БЕРЕЗШКОВ 0.1.
утримався
ГАЛАИЧУК І.В.
утримався
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИИ О.Я.
утримався
ОСАДЧУК А.П.
утримався
ГАЛАСЬ 0.1.
утрималась
КОНДРАШОВА Н.М.
утримався
ПИНДИКВ.В.
утрималась
ТРЕСТЕР Ю.О.
утримався
, ,
ЧУЗДЮК 0 .0 .
утримався
САТАНОВСЬКИИ С.В.
утримався
ДРЕШН A.B.
утримався
ЛОПАТА О.І.
«ЗА» -0 , «утримався»-14, «проти» -0.
Рішення не прийнято

Кондрашова Н.М., яка запропонувала проголосувати за кандидатуру
Джулая С.В.:
ЄГОРОВ LA.
утримався
БЕРЕЗШКОВ О.І.
утримався
ГАЛАИЧУК І.В.
утримався
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИЙ О.Я.
утримався
ОСАДЧУК А.П.
утримався
ГАЛАСЬ О.І.
утримався
КОНДРАШОВА Н.М.
утрималась
ПИНДИКВ.В.
утримався
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрималась
ЧУЗДДЖ О.О.
за
САТАНОВСБКИЙ С.В.
утримався
ДРЕШН А.В.
утримався
ЛОПАТА О.І.
утрималась
«ЗА» - І , «утримався»- 13, «проти» -0.
Рішення не прийнято
Кондрашова Н.М., яка запропонувала проголосувати за кандидатуру
Дібрівного М.В.:
ЄГОРОВ І.А.
утримався
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
утримався
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИИ О.Я.
утримався
ОСАДЧУК А.П.
утримався
ГАЛАСЬ О.І.
утримався
КОНДРАШОВ А Н.М.
утрималась
ПИНДИК В.В.
утримався
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрималась
ЧУЗДКЖ О.О.
утримався
САТАНОВ СЬКИИ С.В.
утримався
ДРЕШН А.В.
утримався
утрималась
ЛОПАТА О.І.
«ЗА» -1 , «утримався»-13, «проти» -0.
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., який зазначив, що конкурс не відбувся, так як відібрано 1
кандидата на посаду та наголосив про необхідність уникнення судового
оскарження рішення комісії.
|
Бродський О.Я., Осадчук А.П., які запропонували, ; повторно
проголосувати за кандидатури, по яких не було прийнято рішення.
Голосували за пропозицію Бродського О.Я., Осадчука А.П
'1 /)[
за
4 п''І
ЄГОРОВ І.А.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
за
ПОПОВ Д.В.

БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
утримався
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
утримався
ДРЕШНА.В.
за
ЛОПАТА 0.1.
за
«ЗА» -12, «утримався» - 2, «проти» -0.
Рішення прийнято.
Результати повторного голосування за кандидатуру Мосенко В.О.
ЄГОРОВ І.А.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
утримався
ГАЛАИЧУК І.В.
утримався
ПОПОВ Д.В.
за
БРОДСЬКИИ О.Я.
утримався
ОСАДЧУК А.П.
за
за
ГАЛАСЬ 0.1.
КОНДРАШОВА Н.М.
утрималась
п и н д и к В.В.
за
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
утримався
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИИ С.В.
ДРЕШНА.В.
утримався
утрималась
ЛОПАТА 0.1.
«ЗА» -7 , «утримався» - 7, «проти» -0.
Рішення не прийнято.
Результати повторного голосування за кандидатуру Мандрик В.Л.
утримався
ЄГОРОВ І.А.
за
БЕРЕЗШКОВ 0.1.
проти
ГАЛАИЧУК І.В.
утримався
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИИ О.Я.
проти
ОСАДЧУК А.П.
утримався
ГАЛАСЬ 0.1.
утрималась
КОНДРАШОВА Н.М.
проти
ПИНДИКВ.В.
утрималась
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
утримався
і
САТАНОВСЬКИИ С.В.
Проти
' :/
ДРЕІЇЇН А.В.
утрималась
ЛОПАТА 0.1.
«ЗА» -2 , «утримався» - 8, «проти» -4.
Рішення не прийнято.
Результати повторного голосування за кандидатуру Фіоктістова В.В.

ЄГОРОВ LA.
проти
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК I.B.
за
ПОПОВ Д.В.
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
утримався
ГАЛАСЬ О.І.
утримався
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
утримався
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
утримався
ДРЕПІН A.B.
за
ЛОПАТА О.І.
за
«ЗА» -9 , «утримався» - 4, «проти» -1.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.Я., яка наголосила, що на розгляд Київському міському
голові буде подано дві кандидатури - Головіна Р.Г. та Фіоктістова В.В.
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., який запропонував у поданні на Київського міського
голову розставити кандидатури по пріоритетності: першою визначити
кандидатуру Головіна Р.Г., другою - кандидатуру Фіоктістова В.В.
Голосували за пропозицію Осадчука А.П.
ЄГОРОВ І.А.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
за
ГАЛАИЧУК І.В.
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
утрималась
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
утрималась
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИИ С.В.
ДРЕПША.В.
утримався
утрималась
ЛОПАТА О.І.
«ЗА» -9 , «утримався» - 5, «проти» -0.
Рішення прийнято.
\
/
ВИСТУПИЛИ:
'
Попов Д.В., який запропонував рекомендувати Київському міському голові
укласти контракт з генеральним директором КП «Житній ринок» терміном на 2
роки.
Пропозицію не було підтримано більшістю голосів членів конкурсної
комісії, строк укладання контракту рішенням комісії не було визначено (на
розсуд Київського міського голови).

2.
Голова комісії Кондрашова Н.М. проінформувала, що на порядку
денному розгляд конкурсних пропозицій 6 кандидатів на заміщення вакантної
посади директора КП «Міський магазин» для визначення двох кандидатур для
подання Київському міському голові. Було запропоновано надати кожному
кандидату для презентації конкурсних пропозицій - до 15 хвилин часу та
членам конкурсної комісії для проведення співбесіди з кандидатом - до 15
хвилин.
Голосували за запропонований регламент
ЄГОРОВ I.A.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
Не голосував у зв’язку із відсутністю
ГАЛАИЧУК І.В.
Не голосував у зв’язку із відсутністю
ПОПОВ Д.В.
за
БРОДСБКИЙ О.Я.
утримався
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСБ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЫСИИ С.В.
за
ДРЕПЗН А.В.
за
ЛОПАТА О.І.
за
«ЗА» -11, «утримався» - 1, «проти» -0.
Рішення прийнято .
Кондрашова Н.М. запросила першого конкурсанта ДЕБРІВНОГО М.В.
для презентації своїх конкурсних пропозицій.
Дібрівний М.В. виступив з конкурсними пропозиціями, які містили
SWOT-аналіз роботи КП (розглянуто сильні та слабкі сторони). Було проведено
аналіз показників ефективності роботи КП «Міський магазин». Наголосив про
необхідність збільшити прибутковість КП, поліпшити якість надання послуг та
розробити власний сайт КП. Запропонував ідею створення під єдиним брендом
мережі кав’ярень та фаст-фудів за методом франчайзінгу.
ВИСТУПИЛИ:
Дрепін A.B., який поцікавився, яким чином коливання валютного курсу
та інфляційні очікування впливають на ефективність роботи КП.
Осадчук А.П., який зауважив, що конкурсні пропозиції кандидата мають
ознаки монополізації ринку у сфері пересувної торгівлі.
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запросила другого конкурсанта ГОЛОВІНА Р.Г.
для презентації своїх конкурсних пропозицій.
■ :} •
Головін Р.Г. виступив з конкурсними пропозиціями, які містили проект
стратегічного плану розвитку КП «Міський магазин», визначив мету діяльності
КП - отримання прибутку в інтересах громади міста, реалізацію книжкової
продукції за доступними цінами, надання послуг з облаштування ярмаркових
заходів, надання послуг з облаштування та утримання місць розташування
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засобів пересувної торгівлі, надав план реформування КП «Міський магазин».
Наголосив, що першочерговими завданнями КП є підтримка книжкової справи,
забезпечення санітарного та ветеринарного контролю за місцями пересувної
торгівлі та на ярмаркових заходах, вжиття заходів щодо недопущення
стихійної, несанкціонованої торгівлі, забезпечення населення продуктами за
доступними цінами.
ВИСТУПИЛИ:
Дрепін A.B., який поцікавився у конкурсанта, хто на думку кандидата
повинен бути організатором ярмарки — комунальне підприємство або
приватний бізнес. Якщо організатором буде приватний бізнес, чи достатньо
дляКП функцій замовника.
Також поцікавився готовністю
кандидата працювати за зарплату
керівника комунального підприємства.
Попов Д.В., який зауважив, що серед кандидатів на заміщення вакантної
посади генерального директора КП «Житній ринок» Головін Р.Г. посів перше
місце.
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запросила конкурсанта ІТКІНА Д.Ф. для
презентації конкурсних пропозицій.
Іткін Д.Ф. виступив з конкурсними пропозиціями, які містили
першочерговий план реформування підприємства: оптимізація штатної
структури (без скорочення), початок якісного і систематичного оцифрування
паперового архіву, розробка і введення додаткових послуг для фізичних і
юридичних осіб, забезпечення ефективності і прозорості фінансовогосподарської діяльності КП. Надано пропозиції з поліпшення технікоекономічних та фінансових показників підприємства.
ВИСТУПИЛИ:
Дрепін A.B., який поцікавився необхідністю створення електронної бази
паперового архіву документів КП.
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запросила конкурсанта КОШОВОГО Р.В. для
презентації конкурсних пропозицій.
Кошовий Р.В. виступив з конкурсними пропозиціями, які містили проект
стратегічного плану розвитку КП на середньострокову перспективу
(збільшення надходжень коштів до бюджету, розвиток нових напрямів
діяльності КП згідно із Статутом, внесення змін до рішення КМР № 1051/1051
«Про Правила благоустрою м. Києва», закріплення виключно за КП права
здійснювати торги з продажу місць розміщення засобів пересувної та об’єктів
сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі) та детальний першочерговий
план реформування КП протягом одного року. Приділив увагу створенню КП
власного інтернет-сайту для систематизації наявної інформації щодо, видів
надання послуг та інтернет-магазину. Також було запропоновано збільшити
початкову вартість лотів на право розміщення засобів пересувної торгівлі та
об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі. Конкурсант
запропонував розширити види діяльності КП та започаткувати такий вид
діяльності як надання дозволів на розміщення пересувних атракціонів.
ВИСТУПИЛИ:

Дрепін A.B., який поцікавився у конкурсанта, хто на думку кандидата
повинен бути організатором ярмарки - комунальне підприємство або
приватний бізнес.
Попов Д.В., який поцікавився методами врегулювання проблем у сфері
пересувної торгівлі.
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запросила конкурсанта АНДРУЩЕНКО A.B. для
презентації конкурсних пропозицій.
Андрущенко A.B. виступив з конкурсними пропозиціями, які містили
розширення видів діяльності КП: відкриття сучасного інтернет-магазину,
розробка та впровадження мапи розміщення
засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі міста Києва, відкриття книжкової
кав’ярні, встановлення торгових наметів КП «Міський магазин» на
сільськогосподарських ярмарках для продажу продукції за цінами
товаровиробників, проведення реконструкції підвальних приміщень магазину
«Сяйво книги», тощо.
Було зазначено, що починаючи з 13.10.2016 торги на право розміщення
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі відбулись по 245
лотам на загальну суму 27,1 млн.грн. Мінімізовано витрати підприємства,
пов’язані з проведенням аукціонів. У період з січня 2017 року по лютий 2018
демонтовано 1254 засоби нелегальної пересувної торгівлі. За 2017 рік КП
«Міський магазин» проведено 174 сезонні та сільськогосподарські ярмарки.
Було наголошено про необхідність внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 02.04.2015 № 300 в частині проведення процедури торгів.
Застраховано книжкової продукції на суму 2,3 млн.грн, повернено у власність
міста 100 торгових наметів, що знаходились у безоплатному користуванні
підприємців.
Здійснено державну реєстрацію приміщень на вул.
В.Васильківська 6 та просп. Правди, 66 А.
Загальний дохід КП за 2017 рік становить 16,9 млн.грн. Мінімальна
заробітна плата складає 7,4 тис.грн.
ВИСТУПИЛИ:
Дрепін A.B., який поцікавився розробкою сайту для КП, на що було
отримано відповідь, що сайт для книжкового магазину вже розроблено. Також
він поцікавився у конкурсанта, хто на думку кандидата повинен бути
організатором ярмарків - комунальне підприємство або приватний бізнес.
Бродський О.Я., який поцікавився думкою конкурсанта про суть ярмарок.
Лопата О.І., яка зазначила, що на підприємстві створено первинну
профспілкову організацію та укладено колективний договір, яким захищено
права працюючих.
\ .
Єгоров I.A., який поцікавився механізмом визначеннях переможця торгів
з виконання робіт по демонтажу та надання послуги з прибирання території
після проведення ярмарок.
Галась О.І., який зосередив увагу на собівартості робіт з демонтажу
незаконно встановлених засобів пересувної торгівлі.
СЛУХАЛИ:

Кондрашову Н.М., яка запросила конкурсанта ПЕРЕВЕРТАНУ В.В. для
презентації конкурсних пропозицій.
Перевертана В.В. виступила з конкурсними пропозиціями, які містили
створення на базі КП мережі книгарень «Сяйво», забезпечення контролю за
прозорістю проведення аукціонів, оформлення їх результатів та забезпечення
контролю за розміщенням об’єктів пересувної дрібнороздрібної торговельної
мережі. Було проведено аналіз фінансово-господарської діяльності
підприємства, SWOT - аналіз. До стратегічних ініціатив належить створення,
запровадження та реалізація нових проектів, таких як: відкриття нових
книжкових магазинів, запровадження комунального бренду кави та власних
кавових машин «Київська кава», створення та розвиток комунального бренду
«Київські бургери та сендвічі», тощо.
Було проаналізовано недоліки в організації проведення ярмарків та
наголошено на необхідності КП самостійно організовувати та проводити
ярмарки.
ВИСТУПИЛИ:
Дрепін A.B., який поцікавився наявністю у конкурсанта досвіду- в
питаннях створення та просування брендового продукту.
Бродський О.Я., який зазначив, що демонтаж незаконно встановлених
споруд передбачає постійні конфліктні ситуації та поцікавився умінням
кандидата їх вирішувати.
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запропонувала обговорення кандидатур.
ВИСТУПИЛИ:
Дрепін A.B., який відмітив конкурсні пропозиції трьох кандидатів Андрущенка A.B., Перевертаної В.В. та Головіна Р.Г.
Трестер Ю.О., яка запропонувала кандидатури Андрущенка A.B.- та
Головіна Р.Г.
Галась О.І., який підтримав кандидатури Головіна Р.Г. та Кошового Р.В.
Осадчук А.П, який підсумовуючи конкурсні пропозиції кандидатів та
результати співбесіди з ними зазначив, що підтримує кандидатуру Головіна
Р.Г.
Лопата О.І., яка запропонувала кандидатури Андрущенка A.B. та Головіна
Р.Г.
Пиндик В.В., який запропонував кандидатури Головіна Р.Г. та
Перевертаної В.В.
Єгоров I.A., який запропонував кандидатури Перевертаної В.В.- та
Головіна Р.Г.
Кондрашова Н.М., яка зазначила, що конкурсантам# на заміщення
вакантної посади
директора КП «Міський магазин» за результатами
оцінювання конкурсних пропозицій та проведення співбесід -з ними було
набрано наступну кількість балів та запропонувала проголосувати за
конкурсантів у порядку черговості:
1. Головін Р.Г. 200 балів;
2. Андрущенко A.B. 172 бали
3. Перевертана В .В. 151 бал
4. Кошовий Р.В.
142 бали
5. Дібрівний М.В. 93 бали;

6. Іткін Д.Ф.

57 балів.

Результати голосування за кандидатуру Головіна Р.Г. :
ЄГОРОВ I.A.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАИЧУК І.В.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИИ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
утрималась
ПИНДИКВ.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ДРЕШН A.B.
утримався
ЛОПАТА О.І.
за
«ЗА» -9 , «утримався» - 3, «проти» -0.
Рішення прийнято.
Результати голосування за кандидатуру Андрущенко A.B.:
ЄГОРОВ I.A.
утримався
БЕРЕЗШКОВ О.І.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАИЧУК І.В.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИИ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
утримався
ГАЛАСЬ О.І.
утримався
КОНДРАШОВА Н.М.
за
утримався
п и н д и к в.в.
утрималась
ТРЕСТЕР Ю.О.
утримався
ЧУЗДЮК О.О.
утримався
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
ДРЕШН A.B.
за
ЛОПАТА 0.1.
«ЗА» -4 , «утримався» - 8, «проти» -0.
Рішення не прийнято.
Результати голосування за кандидатуру Перевертаної В.В.:
за
ЄГОРОВ I.A.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
БЕРЕЗШКОВ О.І.
Не голосував у зв’язку з відсутністю ГАЛАИЧУК І.В.
утримався
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИИ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
утримався
ГАЛАСЬ О.І.
утрималась
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.

ЧУЗДЮК 0 .0 .
утримався
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ДРЕПІН А.В.
утримався
ЛОПАТА О.І.
утрималась
«ЗА» -5 , «утримався» - 7, «проти» -0.
Рішення не прийнято .
Результати голосування за кандидатуру Кошового Р.В.:
ЄГОРОВ І.А.
утримався
БЕРЕЗШКОВ О.І.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАЙЧУК І.В.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ПОПОВ Д.В.
за
БРОДСЬКИИ О.Я.
утримався
ОСАДЧУК А.П.
утримався
ГАЛАСЬ О.І
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
утримався
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрималась
ЧУЗДЮК 0 .0 .
утримався
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ДРЕПША.В.
утримався
ЛОПАТА О.І.
утрималась
«ЗА» -4 , «утримався» —8, «проти» -0.
Рішення не прийнято .
Результати голосування за кандидатуру Дібрівного М.В.:
ЄГОРОВ І.А.
утримався
БЕРЕЗШКОВ О.І.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАЙЧУК І.В.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИЙ О.Я.
утримався
ОСАДЧУК А.П.
утримався
утримався
ГАЛАСЬ О.І.
утримався
КОНДРАШОВА Н.М.
утримався
п и н д и к в.в.
утрималась
ТРЕСТЕР Ю.О.
утримався
ЧУЗДЮК 0 .0 .
утримався
САТАНОВСЬКИИ С.В.
утримався
ДРЕПІН А.В.
утрималась
ЛОПАТА О.І.
«ЗА» -0 , «утримався» - 12, «проти» -0.
Рішення не прийнято.
Результати голосування за кандидатуру Іткіна Д.Ф.:
утримався
ЄГОРОВ І.А.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
БЕРЕЗШКОВ О.І.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАЙЧУК І.В.
утримався
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИЙ О.Я.
утримався
ОСАДЧУК А.П.

- f f

-

ГАЛАСЬ О.І.
утримався
КОНДРАШОВА Н.М.
утримався
ПИНДИКВ.В.
утримався
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрималась
ЧУЗДЮК О.О.
утримався
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
проти
ДРЕПІН А.В.
проти
ЛОПАТА О.І.
утрималась
«ЗА» -0 , «утримався» - 10, «проти» -2.
Рішення не прийнято .
ВИСТУПИЛИ:
Дрепін A.B., який запропонував визначити кандидатів, які набрали
найбільшу кількість балів за результатами оцінки конкурсних пропозицій.
Осадчук А.П., який зазначив, що підтримано тільки одну кандидатуру
Головіна Р.Г. та запропонував повторне голосування за кандидатів, по яких не
було прийнято рішення.
Кондрашова Н.М., яка запропонувала оголосити повторне голосування за
кандидатів, по яких не було прийнято рішення.
Результати голосування за оголошення повторного голосування.
ЄГОРОВ I.A.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАИЧУК І.В.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ДРЕШН А.В.
за
ЛОПАТА О.І.
за
«ЗА» -11, «утримався» - 1, «проти» -0.
Рішення прийнято.
Результати повторного голосування за кандидатуру Андрущенко A.B.:
утримався
ЄГОРОВ I.A.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
БЕРЕЗШКОВ О.І.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАИЧУК І.В.
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИИ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
утримався
ГАЛАСЬ О.І.
утримався
КОНДРАШОВА Н.М.
за
.х
ПИНДИКВ.В.
утримався
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
утримався
ЧУЗДЮК О.О.

САТАНОВСЬКИЙ С.В.
утримався
ДРЕШН A.B.
за
ЛОПАТА О.І.
за
«ЗА» -5 , «утримався» - 7, «проти» -0.
Рішення не прийнято .
Результати повторного голосування за кандидатуру Перевертаної В.В.:
ЄГОРОВ LA.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАИЧУК І.В.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИИ О.Я.
утримався
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ 0.1.
за
КОНДРАШОВ А Н.М.
утрималась
ПИНДИКВ.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
утримався
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ДРЕШН А.В.
утримався
ЛОПАТА 0.1.
утрималась
«ЗА» -6 , «утримався» - 6, «проти» -0.
Рішення не прийнято.
Результати повторного голосування за кандидатуру Кошового Р.В.:
ЄГОРОВ I.A.
утримався
БЕРЕЗШКОВ 0.1.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАИЧУК І.В.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ПОПОВ Д.В.
за
БРОДСЬКИИ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
утримався
ГАЛАСЬ 0.1.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
утримався
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
за
САТАНОВСЬКИИ С.В.
утримався
ДРЕШН A.B.
утрималась
ЛОПАТА 0.1.
«ЗА» -7 , «утримався» - 5, «проти» -0.
Рішення не прийнято.
Результати повторного голосування за кандидатуру Дібрівного М.В.:
утримався
ЄГОРОВ I.A.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
БЕРЕЗШКОВ 0.1.
ГАЛАИЧУК І.В.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
утримався
'ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИИ О.Я.
утримався
ОСАДЧУК А.П.
утримався
ГАЛАСЬ 0.1.

КОНДРАШОВА Н.М.
утримався
ПИНДИК В.В.
утримався
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрималась
ЧУЗДЮК О.О.
утримався
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
утримався
ДРЕПШ А.В.
утримався
ЛОПАТА О.І.
утрималась
«ЗА» -0 , «утримався» - 1 2 , «проти» -0.
Рішення не прийнято .
Результати повторного голосування за кандидатуру Іткіна Д.Ф.:
ЄГОРОВ I.A.
утримався
БЕРЕЗШКОВ О.І.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАИЧУК І.В.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ПОПОВ Д.В.
утримався
БРОДСЬКИИ О.Я.
утримався
ОСАДЧУК А.П.
утримався
ГАЛАСЬ О.І.
утримався
КОНДРАШОВА Н.М.
утримався
ПИНДИК В.В.
утримався
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрималась
ЧУЗДЮК О.О.
утримався
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
утримався
ДРЕШН A.B.
утримався
ЛОПАТА О.І.
утрималась
«ЗА» -0 , «утримався» - 12, «проти» -0.
Рішення не прийнято .
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П. та Кондрашова Н.М., які запропонували відповідно до
Положення ухвалити рішення про оголошення нового конкурсу по КП
«Міський магазин», враховуючи той факт, що за конкурсантів проголосували
двічі та кандидатуру не обрано.
Результати голосування за оголошення нового конкурсу по КП «Міський
магазин»:
ЄГОРОВ I.A.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАИЧУК І.В.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ПОПОВ Д.В.
проти
БРОДСЬКИИ О.Я.
проти
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
за
проти
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДЮК О.О.
за
')
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
ДРЕШН A.B.
проти
ЛОПАТА О.І.
за

«ЗА» -8 , «утримався» - 0, «проти» -4.
Рішення не прийнято .
ВИСТУПИЛИ:
Дрепін A.B.,який запропонував повернутись до обговорення кандидатур.
Трестер Ю.О., яка запропонувала зробити «сигнальне голосування».
Осадчук А.П., який зауважив, що сигнальне голосування не передбачено
Положенням.
Бродський О.Я., який запропонував визначитись щодо 2 кандидатур на
наступному засіданні комісії.
Результати голосування за пропозицію щодо перенесення засідання комісії
ЄГОРОВ I.A.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАИЧУК І.В.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ПОПОВ Д.В.
за
БРОДСЬКИИ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
-за- И*
ЧУЗДЮК О.О.
(/
<
/(s (/{/(/(/ і/
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
ДРЕПІН A.B.
за
ЛОПАТА О.І.
за
«ЗА» - \ Ц, «утримався» - 0, «проти» -0.
Рішення прийнято .

Продовження засідання Комісії (02.04.2018)
ПРИСУТНІ:
БЕРЕЗШКОВ
Олександр Іванович

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

БРОДСЬКИЙ
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

ГАЛАЙЧУК
Ігор Васильович
ДРЕПІН
Антон Вікторович

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

КОНДРАШОВА
Наталія Михайлівна

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

ЄГОРОВ
Ігор Анатолійович

представник громадської організації
«Антикорупційний підприємницький
Фронт»

ОСАДЧУК
Андрій Петрович

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

ПИНДИК
Валерій Вікторович

ТРЕСТЕР
Юлія Олександрівна

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

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

САТАНОВСЬКИЙ
Сергій Васильович

ЧУЗДЮК
Олег Олексійович

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

ЛОПАТА
Ольга Іванівна

голова професійної спілки
працівників агропромислового
комплексу

ВІДСУТНІ:
КУЗИК
Петро Миколайович

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

ТАСШЦЬКИЙ
Герман Ігорович

представник громадської організації
«Спілка орендарів і підприємців
України»

ПОПОВ
Денис Вячеславович

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення та визначення двох кандидатів на одну керівну посаду
директора КП «Міський магазин».
2. Допущення до конкурсу кандидатів на заміщення вакантної посади
директора КП «Київський іподром».
3. Визначення дати наступного засідання постійно діючої конкурсної
комісії для оцінки конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення вакантної
посади директора КП «Київський іподром».
1. СЛУХАЛИ:
Голову
Комісії Кондрашову Н.М., яка наголосила, що 02.04.2018
продовжується засідання Комісії, яке розпочалось 12.03.2018 та продовжується
розгляд питань порядку денного. На порядку денному питання щодо
визначення другої кандидатури на посаду директора комунального
підприємства «Міський магазин» та допуску до участі в конкурсі на заміщення
вакантної посади директора комунального підприємства «Київський іподром».
Було оголошено результати оцінювання конкурсних пропозицій кандидатів
на заміщення вакантної посади директора КП «Міський магазин» та результати
співбесіди з ними на засіданні Комісії від 12.03.2018.
1. Головін Р.Г. 200 балів;
2. Андрущенко А.В. 172 бали
3. Перевертана В.В. 151 бал
4. Кошовий Р.В.
142 бали
5. Дібрівний М.В. 93 бали;
6. Іткін Д.Ф.
57 балів.

Також голова Комісії зазначила, що оскільки по кандидату Головіну Р.Г.
рішення Комісією було прийнято на засіданні від 12.03.2018 (кандидатуру
Головіна Р.Г. підтримало 9 членів Комісії), необхідно визначитись щодо другої
кандидатури для подання на розгляд Київському міському голові та
запропонувала проголосувати за кандидатів в наступній послідовності,
відповідно до кількості отриманих балів: Андрущенко A.B., Перевертана В.В.,
Кошовий Р.В., Дібрівний М.В., Іткін Д.Ф.
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., який зазначив, що Комісія вже створила прецедент у
питаннях повторного голосування за кандидатів на посади керівників КП та
запропонував повернутись до голосування.
Результати голосування за кандидатуру Андрущенка A.B.:
ЄГОРОВ I.A.
проти
БЕРЕЗШКОВ О.І.
утрим
ГАЛАИЧУК І.В.
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.
Не голосував у зв’язку із запізненням
ОСАДЧУК А.П.
утримався
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
утрим
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
утрим
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
ДРЕШНА.В.
за
ЛОПАТА О.І.
за
«ЗА» -7 , «утримався» -3 , «проти» -1.
Рішення не прийнято .
Результати голосування за кандидатуру Перевертаної В.В.:
ЄГОРОВ I.A.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
утрим
ГАЛАИЧУК І.В.
утрим
БРОДСЬКИИ О.Я.
Не голосував у зв’язку із запізненням
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
утрим
КОНДРАШОВА Н.М.
утрим
ПИНДИКВ.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрим
ЧУЗДЮК О.О.
утрим
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
ДРЕПІНА.В.
утрим
ЛОПАТА О.І.
утрим
«ЗА» -4 , «утримався» -8 , «проти» -0.
Рішення не прийнято .
Результати голосування за кандидатуру Кошового Р.В.:
ЄГОРОВ I.A.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
за

БРОДСЬКИЙ О.Я.
Не голосував у зв’язку із запізненням
ОСАДЧУК А.П.
утрим
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
утрим
ПИНДИКВ.В.
утрим
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрим
ЧУЗДЮК 0 .0 .
утрим
САТАНОВСЬКИИ С.В.
утрим
ДРЕПІН А.В.
утрим
ЛОПАТА О.І.
утрим
«ЗА» -4 , «утримався» -8 , «проти» -0.
Рішення не прийнято
Результати голосування за кандидатуру Дібрівного М.В.:
СГОРОВ I.A.
утрим
БЕРЕЗШКОВ О.І.
утрим
ГАЛАИЧУК І.В.
утрим
БРОДСЬКИИ О.Я.
Не голосував у зв’язку із запізненням
ОСАДЧУК А.П.
утрим
ГАЛАСЬ О.І.
утрим
КОНДРАШОВА Н.М.
утрим
ПИНДИК В.В.
утрим
утрим
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрим
ЧУЗДЮК 0 .0 .
САТАНОВСЬКИИ С.В.
утрим
ДРЕПІН A.B.
утрим
утрим
ЛОПАТА О.І.
«ЗА» -0 , «утримався» -12 , «проти» -0.
Рішення не прийнято
Результати голосування за кандидатуру Іткіна Д.Ф.:
утрим
СГОРОВ I.A.
утрим
БЕРЕЗШКОВ О.І.
утрим
ГАЛАИЧУК І.В.
Не голосував у зв’язку із запізненням
БРОДСЬКИИ О.Я.
утрим
ОСАДЧУК А.П.
утрим
ГАЛАСЬ О.І.
утрим
КОНДРАШОВА Н.М.
утрим
ПИНДИК В.В.
утрим
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрим
ЧУЗДЮК 0 .0 .
утрим
САТАНОВСЬКИИ С.В.
проти
ДРЕПІН A.B.
утрим
ЛОПАТА О.І.
«ЗА» -0 , «утримався» -11 , «проти» -1.
Рішення не прийнято
ВИСТУПИЛИ:
Дрепін A.B., який зазначив, що при визначенні кандидатур на посади
керівників комунальних підприємств Комісія не бере за основу кількість балів,

отриманих конкурсантами та запропонував в першу чергу враховувати суму
балів, які набрали конкурсанти при оцінюванні.
Осадчук А.П., який зазначив, що засідання Комісії повинні бути
результативними, Комісія повинна діяти відповідно до Положення про
конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання
комунального сектора економіки та Регламенту роботи Комісії. Положення не
є досконалим, потребує доопрацювання. На сьогодні сформовано робочу
групу, яка займається зазначеними питаннями.
Також Осадчук А.П. зауважив, що Комісія вже декілька разів здійснювала
спробу визначитись щодо другого кандидата на посаду директора
комунального підприємства «Міський магазин», конкурс не відбувся, тому
запропонував оголосити новий конкурс на заміщення вакантної посади
директора комунального підприємства «Міський магазин», що
буде
відповідати вимогам Положення.
Дрепін A.B., який запропонував повторно проголосувати за визначення
другого кандидата на посаду директора комунального підприємства «Міський
магазин».
Кондрашова Н.М., яка поставила на голосування питання повторного
голосування за кандидатів на посаду директора КП «Міський магазин»
ЄГОРОВ I.A.
БЕРЕЗШКОВ О.І.
ГАЛАИЧУК І.В.
БРОДСЬКИИ О.Я.
ОСАДЧУК А.П.
ГАЛАСЬ О.І.
КОНДРАШОВА Н.М.

проти
за
за
за
утрим
за
за
пиндикв.в.
утрим
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
САТАНОВ СЬКИИ С.В.
за
ДРЕПІН A.B.
за
ЛОПАТА О.І.
за
«ЗА» -9 , «утримався» -2 , «проти» -1.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка
запропонувала повторно проголосувати за
кандидатуру Андрущенка A.B., який посів друге місце по кількості набраних
балів:
ЄГОРОВ I.A.
проти
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
за
БРОДСЬКИИ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
утрим
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
утрим

ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ДРЕГПН A.B.
за
ЛОПАТА 0.1.
за
«ЗА» -9 , «утримався» -2 , «проти» -1.
Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Кондрашова Н.М., яка наголосила, що за результатами повторного
голосування рішення щодо двох кандидатів на посаду директора комунального
підприємства «Міський магазин» Комісією прийнято. Кандидатури Головіна
Р.Г. та Андрущенка A.B. буде подано на розгляд Київському міському голові в
установленому порядку.
СЛУХАЛИ:
Дрепіна A.B. та Осадчука А.П., які
виступили з пропозицією не
визначатись у поданні на Київського міського голову щодо пріоритетності
кандидатур та залишити це питання на розсуд Київського міського голови.
Дрепіна A.B., який запропонував рекомендувати Київському міському
голові укласти контракт з директором КП «Міський магазин» строком на З
роки
Осадчука А.П., який запропонував рекомендувати Київському міському
голові укласти контракт з директором КП «Міський магазин» строком на 2
роки
Результати голосування за пропозицію Дрепіна A.B.
ЄГОРОВ І.А.
утрим
БЕРЕЗШКОВ 0.1.
за
за
ГАЛАИЧУК І.В.
БРОДСЬКИИ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
утрим
ГАЛАСЬ 0.1.
утрим
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
утрим
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрим
ЧУЗДЮК 0 .0 .
Не голосував у зв’язку з відсутністю
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
утрим
ДРЕПІН А.В.
за
за
ЛОПАТА 0.1.
«ЗА» - 6 , «утримався» - 6 , «проти» -0 .
\
\
Рішення не прийнято.
Результати голосування за пропозиц ію Осадчука А.П.:
ЄГОРОВ І.А.
утрим
за
БЕРЕЗШКОВ 0.1.
за
; , л
ГАЛАИЧУК І.В.
БРОДСЬКИИ О.Я.
за
л
ОСАДЧУК А.П.
за
за
ГАЛАСЬ 0.1.
КОНДРАШОВА Н.М.
за

ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
Не голосував у зв’язку з відсутністю
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
ДРЕПІН A.B.
за
ЛОПАТА О.І.
утрим
«ЗА» -1 0 , «утримався» - 2 , «проти» -0 .
Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка повідомила, що 23.01.2018 за рішенням Комісії було
оголошено новий конкурс на заміщення вакантної посади директора
комунального підприємства «Київський іподром». На розгляд Комісії подало
документи 8 осіб. Документи конкурсантами подано в установленому порядку,
зауваження відсутні. Кондрашова Н.М. запропонувала за кожну кандидатуру
щодо допуску до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора
комунального підприємства «Київський іподром» голосувати окремо.
Голосували щодо допуску до участі в конкурсі Бондар Q.O.
ЄГОРОВ I.A.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
за
БРОДСЬКИИ О.Я.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ 0.1.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
ДРЕПІН A.B.
за
ЛОПАТА О.І.
за
«ЗА» -1 2 , «утримався» - 0 , «проти» -0 .
Рішення прийнято одноголосно.
Голосували щодо допуску до участі в конкурсі Буренко A.B.
за
ЄГОРОВ I.A.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
БРОДСЬКИИ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
'за
’і ■;
ЧУЗДЮК 0 .0 .
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
за
ДРЕПІН A.B.
ЛОПАТА О.І.
за
«ЗА» - 12 , «утримався»- 0 , «проти»-0 .

<У\

Рішення прийнято одноголосно.
Голосували щодо допуску до участі в конкурсі Гончарова О.В.
ЄГОРОВ І.А.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ДРЕГПН А.В.
за
ЛОПАТА О.І.
за
«ЗА» - 12 , «утримався» - 0 , «проти» -0 .
Рішення прийнято одноголосно.
Голосували щодо допуску до участі в конкурсі Лавренцова М.Є.
ЄГОРОВ I.A.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
за
БРОДСБКИИ О.Я.
Не голосував у зв’язку із відсутністю
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ 0.1.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
ДРЕШН A.B.
за
ЛОПАТА О.І.
за
«ЗА» -1 2 , «утримався» - 0 , «проти» -0 .
Рішення прийнято одноголосно.
Голосували щодо допуску до участі в конкурсі Павленка O.A.
за
ЄГОРОВ LA.
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
за
БРОДСБКИИ О.Я.
Не голосував у зв’язку із відсутністю
за
ОСАДЧУК А.П.
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за '
! ч V. і
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
ДРЕШН А.В.
за
ЛОПАТА О.І.
за

«ЗА» - 12 , «утримався» - 0 , «проти» -0 .
Рішення прийнято одноголосно.
Голосували щодо допуску до участі в конкурсі Фещенка М. Д.
ЄГОРОВ I.A.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.
Не голосував у зв’язку із відсутністю
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
г ж н д и к в .в .
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИИ C.B.
за
ДРЕШН А.В.
за
ЛОПАТА О.І.
за
«ЗА» - 12 , «утримався» - 0 , «проти» -0 .
Рішення прийнято одноголосно.
Голосували щодо допуску до участі в конкурсі Шинкаренка O.A.
ЄГОРОВ I.A.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
за
БРОДСБКИИ О.Я.
Не голосував у зв’язку із відсутністю
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИКВ.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
ДРЕШН A.B.
за
ЛОПАТА 0.1.
за
«ЗА» - 12 , «утримався» - 0 , «проти» -0 .
Рішення прийнято одноголосно.
Голосували щодо допуску до участі в конкурсі Якібчука О.В.
ЄГОРОВ I.A.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
за
ГАЛАИЧУК І.В.
БРОДСБКИИ О.Я.
Не голосував у зв’язку із відсутністю
за
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
КОНДРАШОВА Н.М.
за
і
за
,\t
ПИНДИКВ.В.
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
за
ЧУЗДЮК О.О.
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
ДРЕШН A.B.
за

ЛОПАТА О.І.
за
□
«ЗА» - 12 , «утримався» - 0 , «проти» -0 .
Рішення прийнято одноголосно.
Всі 8 осіб допущено до участі у конкурсі.
3. СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка наголосила, що наступне засідання конкурсної
комісії заплановано на 27.04.2018, на якому відповідно до тайм-лайну буде
розглянуто конкурсні пропозиції кандидатів на заміщення вакантної посади
директора комунального підприємства «Київський іподром». На засіданні
Комісії буде проводитись оцінка конкурсних пропозицій кандидатів для
визначення двох претендентів для подання на розгляд Київському міському
голові.
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., який запропонував перенести засідання Комісії на більш
зручну для членів Комісії дату - на 25.04.2018, що не порушує Регламент
роботи Комісії.
ЄГОРОВ І.А.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАИЧУК І.В.
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ОСАДЧУК А.П.
за
за
ГАЛАСЬ О.І.
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИИ С.В.
за
ДРЕГПН А.В.
за
за
ЛОПАТА 0.1.
«ЗА» - 12 , «утримався» - 0 , «проти» -0
Рішення прийнято одноголосно.
Голова комісії
Члени комісії

Секретар комісії:

ОКРЕМА ДУМКА
члена 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) Осадчука А. П.
до протоколу №12 засідання комісії від 12.03.2018 та 02.04.2018 року
Представлена окрема думка подається у відповідності до частини 7
статті 5 Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників
суб’єктів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.07.2016 № 786/786.
На засіданні 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) (далі - Комісія) від
12.03.2018 та 02.04.2018 року мало відбутися визначення кандидатів на керівну
посаду генерального директора КП «Житній ринок» для подання Київському
міському голові та визначення терміну укладання контракту, а також
визначення кандидатів на керівну посаду директора КП «Міський магазин».
Процедура проведення відповідного засідання Комісії і відповідне
ухвалення остаточного рішення щодо визначення кандидатів на керівні посади
директора КП «Житній ринок» та КП «Міський магазин» містила низку
процедурних порушень, що на мою думку вплинули на законність остаточного
рішення і ставить його під сумнів.
1) На мою думку основні невідповідності порядку ведення засідань і
ухвалення остаточного рішення полягають у наступному: розгляд
конкурсних пропозицій та співбесіди кандидатів на керівну посаду
директора КП «Житній ринок» відбувалися на попередньому
засіданні (№11 від 02.03.2018). При голосуванні за остаточне рішення
по визначенню кандидатів на цю посаду на засіданні №12 від
12.03.2018 року були присутні та брали участь у голосуванні двоє
членів Комісії (Дрепін А. В. та Лопата О. І.), що не були присутніми
на засіданні, на якому відбувалися розгляд конкурсних пропозицій та
співбесіди кандидатів, що є основним елементом порядку проведення
конкурсної процедури і дає можливість членам комісії сформувати
свою особисту думку щодо кваліфікації кандидатів. Тож, у своєму
голосуванні зазначені члени Комісії керувалися не власним
переконанням і знаннями про кандидатів, бо не мали змоги його
сформувати, а спиралися виключно на надані кандидатами робочі

матеріали, та думку інших членів Комісії. При цьому, їх голоси стали
вирішальними для визначення обох кандидатів на керівну посаду
директора КП «Житній ринок».
2) при проведення голосування за визначення кандидатів на керівну
посаду директора КП «Міський магазин», після того, як Комісією не було
визначено другої кандидатури на посаду, головою Комісії було
оголошено перерву в засіданні, що була підтримана членами Комісії.
Відповідно до пункту 4.4 регламенту Комісії, перерву може бути
оголошено на вимогу більшості присутніх членів Конкурсної комісії, але
не більше ніж двічі впродовж одного засідання. Перерва в засіданні не
може тривати довше 15 хвилин. Разом з тим, перерва у засіданні №12
тривала три тижні, до 02.04.2018 року.
2) Питання визначення кандидатів на керівну посаду директора КП
«Міський магазин» ставилося шість разів впродовж двох засідань, що
свідчить про відсутність дійсного визначення членів Комісії щодо
кандидатів, та містить ознаки примусу до вчинення дій.
Зазначені обставини, на мою думку, є порушенням норм Положення про
конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання
комунального сектора економіки в місті Києві,регламенту Комісії, правил етики
в роботі органів місцевого самоврядування і могли мати визначальний вплив на
ухвалення рішення Комісією конкурсного про підтримку кандидатів на керівні
посади директора директора КП «Житній ринок» та КП «Міський магазин», що
ставить під сумнів законність і прозорість процедури і ухваленого рішення.

член Комісії

Осадчук А. П.

Ця Окрема думка є невід’ємною частиною Протоколу №11 засідання
конкурсної комісії від 12.03.2018 та 02.04.2018 року

