ПРОТОКОЛ № 8
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 26 січня 2018 року
Закінчення засідання о 13.30

Початок засідання о 12.00
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

ЄГОРОВ
Ігор Анатолійович

КОНДРАШОВА
Наталія Михайлівна

ЛОПАТА
Ольга Іванівна

радник Київського міського голови

представник громадської організації
«Антикорупційний підприємницький
фронт»
заступник директора Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
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

САТАНОВСЬКИЙ
Сергій Васильович

радник Київського міського голови

ТРЕСТЕР
Юлія Олександрівна

ЧУЗДЮК
Олег Олексійович

радник заступника міського головисекретаря Київської міської ради з
питань соціальних комунікацій на
громадських засадах
представник експертного фахового
середовища від депутатської фракції
«Єдність» у Київській міській раді

ВІДСУТНІ:
ГАЛАЙЧУК
Ігор Васильович

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

ПОПОВ
Денис Вячеславович
(відпустка)

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

КУЗИК
Петро Миколайович

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

ДРЕПІН
Антон Вікторович

депутат Київської міської ради,
фракція «Солідарність»

ТАСЛІЦЬКИЙ
Герман Ігорович

представник громадської організації
«Спілка орендарів і підприємців
України»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд документів, поданих особами для участі у Конкурсі по
заміщенню вакантної посади генерального директора КП «Житній ринок».
Термін розгляду питання - ЗО хвилин.
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
кіеусіІу.§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
4. Визначення дати наступного засідання постійно діючої конкурсної
комісії - 31.01.2018 (ухвалення рішення про допуск кандидатів на заміщення
вакантної посади директора КП «Міський магазин»)
Термін розгляду питання - 5 хвилин.
5. Інші питання (розгляд питання про 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).
СЛУХ АЛИ :
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:
Осадчук А.П., який запропонував підтримати пропозицію голови Комісії
Кондрашової Н.М. та проголосувати за порядок денний роботи Комісії.
Голосували за порядок денний роботи Комісії :
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
не голосував (у зв’язку із запізненням)
за
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
ЛОПАТА О.І.
за
ЄГОРОВ І.А.
КОНДРАІ НОВА Н.М.
за
за
ОСАДЧУК А.П.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕ Р 10.0.
за
ЧУЗДКЖ О.
«ЗА» - 10, «утримався» -0 ,
«проти» -0 . Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка повідомила, що відповідно до таймлайну, оголошення Конкурсу на заміщення вакантної посади генерального
директора КП «Житній ринок» відбулось 15Л2.2017.
Також Кондрашова Н.М. проінформувала, що 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 конкурсного відбору
на заміщення
вакантної посади генерального директора КП «Житній ринок».
До Департаменту подало необхідний пакет документів 12 осіб
у
встановлений термін (з 15.12.2017 до 16.01.2018).
2. СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка ознайомила членів конкурсної
комісії з кандидатами на посаду генерального директора КП «Житній ринок» та
наголосила на необхідності голосування за кожну кандидатуру окремо щодо
допуску до участі у Конкурсі.
Першою було запропоновано для голосування кандидатуру Кравець
Олени Петрівни.
ВИСТУПИЛИ:
Кондрашова Н.М., яка повідомила, що кандидат на вакантну посаду
генерального директора КП «Житній ринок» Кравець О.П. не має освітньокваліфікаційного рівня
спеціаліст або магістр. Зазначене не відповідає
вимогам до кандидатів на керівні посади, відповідно до статті 2 пункту 1
Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів
господарювання комунального сектора економіки в місті Києві.
Осадчук А.П., який зазначив, що Комісія у своїй роботі повинна
дотримуватись вимог Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади
керівників суб’єктів господарювання комунального сектора економіки в місті
Києві та її рішення не повинні мати юридичних наслідків (підстав для судових
звернень, тощо).
Чуздюк О.О., який наголосив, що у 2010 році Кравець О.В. закінчила
вищий учбовий заклад. Відповідно до Закону України про вищу освіту, який
діяв на той момент, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра прирівнювався
до повної вищої освіти.
Кондрашова Н.М. запропонувала проголосувати за допуск до участі в
Конкурсі Кравець О.П.
БЕРЕЗШКОВ О.І. не голосував (у зв’язку із запізненням)
БРОДСЬКИЙ О.Я.
утримався

ЛОПАТА О.І.
ЄГОРОВ І.А.
КОНДРАШОВА Н.М.
ОСАДЧУК А.П.
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
ГІИНДИК В.В.
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДЮК О.О.
ГАЛАСЬ О.І.

проти
проти
проти
утримався
утримався
проти
проти
за
утримався

«ЗА» - 1, «утримався» -4 , «проти» -5. Рішення не прийнято.
Кондрашова Н.М. ознайомила членів Комісії з кандидатурою наступного
учасника конкурсу Потагіенко О.П. та запропонувала проголосувати за його
допуск до Конкурсу .
Голосували за допуск до участі в Конкурсі Потапенко О.П.
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
БРОДСЬКИЙ О.Я.
ЛОПАТА О.І.

не
за
за

ЄГОРОВ І.А.
КОНДРАШОВА Н.М.
ОСАДЧУК А.П.
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
ПИНДИК В.В.
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДЮК О.О.
ГАЛАСЬ О.І.

за
за
за
за
за
за
за
за

«ЗА» - 10, «утримався» -0 , «проти» -0.
Рішення прийнято .
Кондрашова Н.М. ознайомила членів Комісії з кандидатурою наступного
учасника конкурсу Мандрик В.Л. та запропонувала проголосувати за її допуск
до Конкурсу .
Голосували за допуск Мандрик В.Л.:
не голосував
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
ЛОПАТА О.І.
утримався
ЄГОРОВ І. А.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ОСАДЧУК А.11.

САТАНОВСЬКИИ С.В.
ПИНДИК В.В.
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДІОК 0 .0 .
ГАЛАСЬ О.І.

за
за
за
за
за

«ЗА» - 9, «утримався» -1 , «проти» -0.
Рішення прийнято .
Кондрашова Н.М. ознайомила членів Комісії з кандидатурою наступного
учасника конкурсу Козуненко В.В. та запропонувала проголосувати за його
допуск до Конкурсу .
Голосували за допуск до участі в Конкурсі Козуненко В.В.
не голосував
БЕРЕЗШКОВ О.І.
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
за
ЛОПАТА О.І.
ЄГОРОВ І.А.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ОСАДЧУК А Л .
за
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДЮК О.О.
за
за
ГАЛАСЬ О.І.
«ЗА» - 1 0 , «утримався» - 0 , «проти» -0 .
Рішення прийнято .
Кондрашова Н.М. ознайомила членів Комісії з кандидатурою наступного
учасника конкурсу Мосенко В.О. та запропонувала проголосувати за його
допуск до К онкурсу.
Голосували за допуск до участі в Конкурсі Мосенко В.О.
не голосував
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ЛОПАТА О.І.
за
ЄГОРОВ І.А.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ОСАДЧУК АЛ І.
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
ГАЛАСЬ О.І.
•/

«ЗА» - 10 , «утримався» - 0 , «проти» -0

Рішення прийнято
Кондрашова Н.М. ознайомила членів Комісії з кандидатурою наступного
учасника конкурсу Дібрівного М.В. та запропонувала проголосувати за його
допуск до Конкурсу .
Голосували за допуск до участі в Конкурсі Дібрівного М.В.
не голосував
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
ЛОПАТА О.І.
за
ЄГОРОВ І. А.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
ГАЛАСЬ О.І.

«ЗА» - 1 0 , «утримався» - 0 , «проти» -0 .
Рішення прийнято

Кондрашова Н.М. запропонувала проголосувати за допуск
Конкурсі Головіна Р.Г.
Голосували за допуск до участі в Конкурсі Головіна Р.Г.
не голосував
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
ЛОПАТА О.І.
за
ЄГОРОВ І.А.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
ГАЛАСЬ О.І.

«ЗА» -1 0 , «утримався» - 0 , «проти»-0 .
Рішення прийнято
Кондрашова Н.М. запропонувала проголосувати за допуск
Конкурсі Фіоктістова В.В.
Голосували за допуск до участі в Конкурсі Фіоктістова В.В.
не голосував
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.

ЛОПАТА О.І.
ЄГОРОВ І.А.
КОНДРАШОВА Н.М.
ОСАДЧУК А.ГІ.
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
п и н д и к В.В.
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДЮК О.О.
ГАЛАСЬ О.І.

за
за
за
за
за
за
за
за
за

«ЗА» - 1 0 , «утримався» - 0 , «проти» -0 .
Рішення прийнято
Кондрашова Н.М. запропонувала проголосувати за допуск до участі в
Конкурсі Джулая С.В.
Кондрашова Н.М. повідомила, що у кандидата на посаду Джулая С.В. з
переліку наданих документів відсутній військовий квиток.
Осадчук А.ГІ. запропонував допустити Джулая С.В. до участі в конкурсі
та зобов’язати надати до сектору кадрового забезпечення Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва військовий квиток або довідку
щодо причини відсутності військового квитка.
Голосували за допуск до участі в Конкурсі Джулая С.В.:
не
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
ЛОПАТА О.І.
за
ЄГОРОВ І.А.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
ГАЛАСЬ О.І.

«ЗА» - 1 0 , «утримався» - 0 , «проти» -0 .
Рішення прийнято
Кондрашова Н.М. запропонувала проголосувати за допуск до участі в
Конкурсі Мол а мова А мана Мансур огли.
Голосували за допуск до участі в Конкурсі Моламова Амана Мансур
огли:
БЕРЕЗНІКОВ 0.1.
не голосував
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ЛОПАТА О.І.
за

-

ЄГОРОВ І.А.
КОНДРАШОВА Н.М.
ОСАДЧУК А.П.
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
ПИНДИК В.В.
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДЮК О.О.
ГАЛАСЬ О.І.

проти
за
за
за
за
за
за
за

«ЗА» - 9 , «утримався» - 0 , «проти» -1
Рішення прийнято

Кондрашова Н.М. запропонувала проголосувати за допуск до участі в
Конкурсі Мукана Андрія Станіславовича.
Голосували за допуск до участі в Конкурсі Мукана Андрія
Станіславовича
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
не
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ЛОПАТА О.І.
за
ЄГОРОВ І.А.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за

«ЗА» - 10 , «утримався» - 0 , «проти» -0 .
Рішення прийнято
Кондрашова Н.М. запропонувала проголосувати за допуск до участі в
Конкурсі Бобось Олександра Леонідовича.
Голосували за допуск до участі в Конкурсі Бобось Олександра
Леонідовича:
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
не голосував
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ЛОПАТА О.І.
за

ЄГОРОВ І.А.
КОНДРАШОВА Н.М.
ОСАДЧУК А.П.
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
ПИНДИК В.В.
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДЮК О.О.
ГАЛАСЬ О.І.

за
за
за
за
за
за
за
за

«ЗА» - 1 0 , «утримався» - 0 , «проти» -0 .
Рішення прийнято
ВИСТУПИВ:
Осадчук А.П., який зауважив, що відносно кандидата Кравець О.П.
Комісією не було прийнято жодного рішення, невизначеність у зазначеному
питанні є правовою підставою для можливого звернення кандидата до суду.
Кондрашова Н.М., яка запропонувала поставити на голосування питання
про відмову Кравець О.П. щодо допуску до участі у конкурсі.
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
БРОДСЬКИЙ О.Я.
ЛОПАТА О.І.
ЄГОРОВ І.А.
КОНДРАШОВА Н.М.
ОСАДЧУК А.П.
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
ПИНДИК В.В.
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДЮК О.О.
ГАЛАСЬ О.

не голосував
утримався
за
за
за
за
за
за
за
проти
за

«ЗА» - 8, «утримався» -1 , «проти» -1.
Рішення не прийнято.
Чуздюк О.А. запропонував повторно поставити на голосування питання
щодо допуску Кравець О.П. до участі в конкурсі на заміщення вакантної
посади генерального директора КІТ «Житній ринок».
Голосували повторно за допуск до участі в Конкурсі Кравець О.П.:
БЕРЕЗНІКОВ О.І. *
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ЛОПАТА О.І.
за

ЄГОРОВ І.А.
КОНДРАШОВА Н.М.
ОСАДЧУК А.П.
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
ПИНДИК В.В.
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДЮК О.О.
ГАЛАСЬ О.І.

утрим
утрим
утрим
утрим
утрим
утрим
за
утрим

«ЗА» - 4 , «утримався» - 7 , «проти» -0 .
Рішення не прийнято
Трестер Ю.О., яка запропонувала направити запит до кадрової служби з
приводу надання роз’яснень щодо відповідності освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр», отриманого у 2010 році повній вищій освіті.
Було рекомендовано голові Комісії звернутись до керівника апарату
виконавчого органу Київської міської ради Верес Л.І. з проханням доручити
відповідним структурним підрозділам дати роз’яснення з приводу відповідності
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», отриманого у 2010 році повній
вищій освіті.

3.

СЛУ Х АЛИ :
Кондрашову Н.М., яка повідомила, що у випадку допуску всіх кандидатів
до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади генерального директора КП
«Житній ринок», планувалось 29.01.2018 за електронними адресами учасників
конкурсного відбору відправити відомості про фінансово-економічне
становище КП «Житній ринок» для розробки і подачі в термін до 19.02.2018
конкурсних пропозицій.
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.ГІ., який наголосив на необхідності забезпечення рівних умов
для всіх конкурсантів та запропонував не здійснювати заходи по тайм-лайну
без отримання відповіді від відповідних структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
відповідності освіти Кравець ОТІ. вимогам Положення та запропонував
перенести розгляд питання на наступне засідання Комісії, після отримання
роз’яснень.
Голосували за пропозицію Осадчука А.П.:
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
ЛОПАТА О.І.
за

ЄГОРОВ І.А.
КОНДРАШОВА Н.М.
ОСАДЧУК А.П.
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
ПИНДИК В.В.
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДЮК О.О.
ГАЛАСЬ О.І.

за
за
за
за
за
за
за
за

«ЗА» - 1 1 , «утримався» - 0 , «проти» -0 .
Рішення прийнято
4. СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка
наголосила, що наступне засідання комісії
відбудеться 31.01.2018, відповідно до
плану-графіку роботи комісії. На
порядку денному наступного засідання комісії питання щодо допуску
кандидатів на заміщення вакантної посади директора КП «Міський магазин»
(подало документи 8 осіб).
Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М.:
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ЛОПАТА О.І.
за
ЄГОРОВ І.А.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ОСАДЧУК А.П.
утрим
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за

«ЗА» -1 0 , «утримався» - 1 , «проти» -0 .
Рішення прийнято.
5. 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 відправлено
листи на трьох членів конкурсної комісії у зв’язку з їх відсутністю на 4-5 поспіль
засіданнях Комісії, а саме до депутатів Київської міської ради Кузика П.М.
(відсутність на 5 поспіль засіданнях Комісії), Дрепіна А.В. (відсутність на 4
поспіль засіданнях Комісії), Галайчука І.В. (відсутність на 4 поспіль засіданнях
Комісії) та на їх депутатські фракції у Київській міській раді щодо надання

пояснень стосовно причин відсутності та попереджено, що про поважні
причини необхідно за 24 години до початку засідання Комісії інформувати
голову та/або секретаря Комісії. У разі відсутності
поважних причин
порушується клопотання перед Київським міським головою про виключення
зазначених осіб зі складу Комісії.
Трестер Ю.О., яка зауважила, що відсутність членів Комісії на двох
поспіль засіданнях без поважних причин вже є підставою для звернення до
Київського міського голови з проханням про виключення зазначених осіб зі
складу Комісії.
Осадчука А.П., який зауважив, що питання припинення повноважень
членів Комісії належить виключно до повноважень Київського міського голови
та зауважив, що зазначене жодним чином не позбавляє депутатські фракції
надати інші кандидатури для включення до складу Комісії.
Враховуючи
відсутність на засіданні Комісії від 26.01.2018 членів
Комісії Кузика П.М., Дрепіна А.В., Галайчука І.В., було рекомендовано голові
Комісії Кондрашовій Н.М. самостійно звернутись з клопотанням до Київського
міського голови з проханням припинити повноваження членів Комісії, які
порушують вимоги 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

