-

1

-

ПРОТОКОЛ № 9
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 06 лютого 2018 року
Початок засідання о 12.00

Закінчення засідання о 13.00

ПРИСУТНІ:
члени постійно діючої конкурсної комісії:
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

ГАЛАИЧУК
Ігор Васильович

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

ДРЕПІН
Антон Вікторович

депутат Київської міської ради,
фракція «Солідарність»

ЄГОРОВ
Ігор Анатолійович

представник громадської організації
«Антикорупційний підприємницький
фронт»

КОНДРАШОВА
Наталія Михайлівна

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

голова професійної спілки працівників
агропромислового комплексу

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 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

ВІДСУТНІ:
ПОПОВ
Денис Вячеславович
(відрядження)

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

ТАСЛІЦЬКИИ
Герман Ігорович
(відрядження)

представник громадської організації
«Спілка орендарів і підприємців
України»

КУЗИК
Петро Миколайович

депутат Київської міської ради,
фракція «Всеукраїнське об’єднання
«Свобода»
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд інформації виконуючого обов’язки керівника апарату
Верес Л.І. на лист Департаменту від 29.01.2018 № 052-665.
Термін розгляду питання - 10 хвилин.
2. Розгляд документів, наданих кандидатом на вакантну посаду
генерального директора КП «Житній ринок» Кравець О.П.
Термін розгляду питання - 10 хвилин.
3. Розгляд документів, поданих особами для участі у конкурсі по
заміщенню вакантної посади директора КП «Міський магазин».
Термін розгляду питання - 30 хвилин.
4. Ухвалення рішення про допуск кандидатів або відмову в допуску до
участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП «Міський
магазин».
Термін розгляду питання - 20 хвилин.
5. Здійснення заходів, пов’язаних з проведенням конкурсу
(оприлюднення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва
кіеусіїу.§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
6. Визначення дати наступного засідання постійно діючої конкурсної
комісії - 12.02.2018 (розгляд конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення
вакантної посади директора КП «Світоч» м. Києва).
Термін розгляду питання - 5 хвилин.
7. Інші питання.
Термін розгляду - 10 хвилин.
СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка попередила членів Комісії, що
ведеться аудіозапис засідання Комісії.
Голова Комісії запропонувала проголосувати за порядок денний роботи
Комісії та розпочати її роботу з розгляду пункту третього порядку денного
засідання Комісії (розгляду документів, поданих особами для участі у конкурсі
на заміщення вакантної посади директора КП «Міський магазин»), оскільки
кандидат на вакантну посаду генерального директора КП «Житній ринок» та
на вакантну посаду директора КП «Міський магазин» Кравець О.П. письмово
відмовилась від подальшої участі у конкурсах.
Голосували за запропонований порядок денний роботи Комісії :
ЛОПАТА О.І.
за
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
ГАЛАЙЧУК І.В.
за
ЄГОРОВ І.А.
за
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за

ДРЕШН А.В.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
«ЗА» - 13 , «утримався» - 0, «проти» -0.
Рішення прийнято .
Також Кондрашовою Н.М. було повідомлено, що рішення про допуск 11
осіб до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади генерального
директора КП «Житній ринок» було прийнято на минулому засіданні Комісії
від 26.01.2018.
ВИСТУПИЛИ:
Трестер Ю.О., яка повідомила, що за електронними адресами учасників
конкурсу, відповідно до тайм-лайну, буде направлено відомості про стан
фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Житній
ринок» за 9 місяців 2017 року та аудиторський звіт для підготовки конкурсних
пропозицій.
3. СЛУХАЛИ :
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка повідомила, що відповідно до таймлайну, оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального
директора КП «Міський магазин» відбулось 20.12.2017.
Департаментом проведено необхідну роботу щодо розміщення
оголошення про проведення конкурсу на Єдиному веб-порталі територіальної
громади міста Києва, на сайтах вакансій з метою розширення кола учасників.
Кондрашова Н.М. ознайомила членів конкурсної комісії з кандидатами
на посаду директора КП «Міський магазин» та наголосила на необхідності
голосування за кожну кандидатуру окремо щодо допуску до участі у конкурсі.
Також зазначила, що кандидати на посаду надали необхідний пакет документів.

4. СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка повідомила, що подало документи на участь в
конкурсі по заміщенню вакантної посади директора КП « Міський магазин» 7
осіб.
Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М. щодо допуску до участі в
конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП «Міський магазин»
Дібрівного Максима Вікторовича.
ЛОПАТА О.І.
за
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
ГАЛАЙЧУК І.В.
за
СГОРОВ І.А.
за
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за

ДРЕПІН А.В.
ГАЛАСЬ О.І.
КОНДРАШОВА Н.М.
ПИНДИК В.В.
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДЮК О.О.
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
ОСАДЧУК А.П.
«ЗА» - 13 , «утримався» - 0,
Рішення прийнято .

за
за
за
за
за
за
за
за
«проти» -0.

Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М. щодо допуску до участі в
конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП «Міський магазин»
Головіна Романа Григоровича
ЛОПАТА О.І.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ГАЛАЙЧУК І.В.
за
ЄГОРОВ І.А.
за
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
ДРЕПІН А.В.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
«ЗА» - 13 , «утримався» - 0, «проти» -0.
Рішення прийнято .
Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М. щодо допуску до участі з
конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП «Міський магазин»
Мосенко Володимира Олександровича
ЛОПАТА О.І.
за
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
ГАЛАЙЧУК І.В.
за
ЄГОРОВ І.А.
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ДРЕПІН А.В.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
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«ЗА» - 13 , «утримався» - 0, «проти» -0.
Рішення прийнято .
-

-

Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М. щодо допуску до участі в
конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП «Міський магазин»
Іткіна Дмитра Феліксовича
ЛОПАТА О.І.
за
БЕРЕЗНІКОВ 0.1.
за
ГАЛАЙЧУК І.В.
за
ЄГОРОВ І.А.
за
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
ДРЕПІН А.В.
за
ГАЛАСЬ 0.1.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
«ЗА» - 13 , «утримався» - 0, «проти» -0.
Рішення прийнято .
Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М. щодо допуску до участі в
конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП «Міський магазин»
Кошового Романа Васильовича
ЛОПАТА 0.1.
за
БЕРЕЗНІКОВ 0.1.
за
ГАЛАЙЧУК І.В.
за
ЄГОРОВ І.А.
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ДРЕПІН А.В.
за
ГАЛАСЬ 0.1.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
«ЗА» - 13 , «утримався» - 0, «проти» -0.
Рішення прийнято .
Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М. щодо допуску до участі в
конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП «Міський магазин»
Андрущенка Андрія Валерійовича
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ЛОПАТА О.І.
за
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
ГАЛАЙЧУК І.В.
за
ЄГОРОВ І.А.
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ДРЕПІН А.В.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
«ЗА» - 13 , «утримався» - 0, «проти» -0.
Рішення прийнято .
Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М. щодо допуску до участі в
конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП «Міський магазин»
Перевертани Валентини Василівни
ЛОПАТА О.І.
за
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
ГАЛАЙЧУК І.В.
за
ЄГОРОВ І.А.
за
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
ДРЕПІН А.В.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
«ЗА» - 13 , «утримався» - 0, «проти» -0.
Рішення прийнято .
-

-

5. СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка повідомила, що 07.02.2018 Департаментом за
електронними адресами учасників конкурсного відбору на заміщення вакантної
посади директора КП «Міський магазин» буде відправлено відомості про
фінансово-економічне становище КП «Міський магазин» для розробки і подачі
в термін до 27.02.2018 конкурсних пропозицій.

6. СЛУХАЛИ:

-
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Кондрашову Н.М., яка наголосила, що наступне засідання комісії
відбудеться 12.02.2018, відповідно до плану-графіку роботи комісії. На
порядку денному наступного засідання комісії розгляд конкурсних пропозицій
кандидатів на заміщення вакантної посади директора КП «Світоч» м. Києва для
визначення двох кандидатур для подання Київському міському голові.
ВИСТУПИЛИ:
Трестер Ю.О., яка наголосила, що конкурсні пропозиції кандидатів на
заміщення вакантної посади директора КП «Світоч» м. Києва буде розіслано
членам Комісії в електронному вигляді 06.02.2018.
7. СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка проінформувала, що на виконання статті 4 пункту
6 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, було направлено
лист-звернення до Київського міського голови для прийняття рішення про
виключення зі складу конкурсної комісії Кузика П.М., Дрепіна А.В., Галайчука
І.В. у зв’язку з їх відсутністю на 5-6 поспіль засіданнях комісії.
ВИСТУПИЛИ:
Галайчук І.В., та Дрепін А.В., які зазначили, що пропуски засідань
Комісії відбулись у зв’язку з необхідністю присутності на засіданнях інших
комісій.
Сгоров І.А., який зазначив, що відповідно до Положення про конкурсний
відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального
сектора економіки в місті Києві депутатські фракції у Київський міській раді
можуть делегувати або не делегувати своїх представників до складу Комісії та
наголосив на необхідності коректної поведінки по відношенню до всіх членів
Комісії.
Бродський О.Я., який зазначив, що власником комунальних підприємств є
територіальна громада міста Києва, юридичним представником якої є Київська
міська рада. Склад Комісії формується відповідно до Положення про
конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання
комунального сектора економіки в місті Києві та до її складу входять
представники депутатських фракцій.
Осадчук А.П., який зазначив, що основним завданням Комісії є
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників комунальних
підприємств. У разі відсутності члена Комісії на її засіданні необхідно за 24
години до початку засідання Комісії попередити Голову або Секретаря Комісії
про причини своєї відсутності (відповідно до Положення) з метою подальшого
ефективного планування роботи Комісії.
Кондрашова Н.М., яка наголосила, що у зв’язку із звільненням з посади
директора КП «Печерськсервіс» з 04.12.2017 (виходом на пенсію), на
наступному засіданні Комісії буде розглядатись питання щодо оголошення
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конкурсу на заміщення вакантної посади директора КП «Печерськсервіс» та
буде внесено відповідні зміни в тайм-лайн роботи комісії.
-

-

ВИСТУПИЛИ:
Бродський О.Я., який наголосив на необхідності підготовки інформації
щодо
керівників
всіх
комунальних
підприємств,
підпорядкованих
Департаменту та надання її членам Комісії.
Голова комісії
Члени комісії

КОНДРАШОВА Н.М.
ГАЛАСЬ О.І.
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
^ ^ Л О П А Т А О.І.
ДРЕПІН А.В.
ГАЛАЙЧУК І.В.
БРОДСЬКИЙ О.Я.
ОСАДЧУК А.П.
ЄГОРОВ І.А.
ПИНДИК В.В.
САТАНОВСЬКИЙ С.В.

ЧУЗДЮК О.О.
Секретар комісії:

ТРЕСТЕР Ю.О.

