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ПРОТОКОЛ № 4
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 жовтня 2017 року
-

-

Початок засідання о 14.30

Закінчення засідання о 15.20

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

ГАЛАСЬ
Олег Іванович

радник Київського міського голови

ЄГОРОВ
Ігор Анатолійович

представник громадської організації
«Антикорупційний підприємницький
фронт»

КОНДРАШОВА
Наталія Михайлівна

виконуючий обов’язки директора
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

ОСАДЧУК
Андрій Петрович

ПИНДИК
Валерій Вікторович

депутат Київської міської ради,
секретар постійної комісії Київської
міської ради з питань дотримання
законності, правопорядку та
запобігання корупції
представник експертного фахового
середовища від фракції «Об’єднання
«Самопоміч» у Київській міській раді

ПОПОВ
Денис Вячеславович

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

ТАСЛІЦЬКИЙ
Герман Ігорович

представник громадської організації
«Спілка орендарів і підприємців
України»

ТРЕСТЕР
Юлія Олександрівна

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

ЧУЗДЮК
Олег Олексійович

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

ВІДСУТНІ:
БЕРЕЗНІКОВ
Олександр Іванович

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

КУЗИК
Петро Миколайович

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

ГАЛАЙЧУК
Ігор Васильович

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

ДРЕПІН
Антон Вікторович

депутат Київської міської ради,
фракція «Солідарність»

ЛОПАТА

голова Київської міської

-

Ольга Іванівна
(у зв’язку із відрядженням)
САТАНОВСЬКИЙ
Сергій Васильович
(у зв’язку із хворобою)
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професійної спілки працівників
агропромислового комплексу
радник Київського міського голови

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Розгляд та затвердження тайм-лайну щодо проведення конкурсів
на заміщення вакантних
посад керівників суб’єктів господарювання
комунального сектора економіки по КП «Київський іподром», «Світоч» м.
Києва, «Житній ринок», «Міський магазин».
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 оприлюднення на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва.
Оголошення конкурсу по КП «Київський іподром» (06.11.2017), «Світоч»
м. Києва (15.11.2017), «Житній ринок» (15.12.2017), «Міський магазин»
(20.12.2017).
3.
Прийняття рішення щодо орієнтовної дати наступного засідання
комісії для прийняття рішення про допуск або відмову кандидатам щодо
участі в конкурсі ( КП «Київський іподром» - 15.12.2017).
СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка попередила членів комісії, що
ведеться аудіо та відеозапис засідання комісії.
Було повідомлено, що на виконання протоколу № 3 засідання комісії від
04.10.2017 Департаментом промисловості та розвитку підприємництва
підготовлено інформацію щодо керівників всіх комунальних підприємств,
підпорядкованих Департаменту промисловості та розвитку підприємництва в
частині термінів дії їх контрактів та у випадку відсутності контрактів - щодо
стану справ з їх укладення або пролонгації.
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П. та Бродський О.Я., які зауважили, що оскільки з
керівниками
комунальних
підприємств:
«Київська
спадщина»,
«Печерськсервіс», «Поділ- Нерухомість», «Київський міський бізнес-центр»
контракти не укладені та знаходяться на стадії погоджень, Департаменту

-
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промисловості та розвитку підприємництва необхідно підготувати обґрунтовані
пояснення, на підставі яких розпорядчих документів керівники зазначених КП
здійснюють свої функціональні обов’язки, а також надати обґрунтовані
пояснення, чому зазначені підприємства не подані до комісії як такі, посади
керівників яких є вакантними.
Осадчук А.П. та Бродський О.Я. запропонували проголосувати за
зазначену пропозицію.
Голосували за пропозицію :
БРОДСЬКИИ О.Я.
за
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
ЄГОРОВ І.А.
КОНДРАШОВА Н.М.
за
за
ОСАДЧУК А.П.
ПИНДИК В.В.
за
за
ПОПОВ д .в .
за
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
«ЗА» - 10, «утримався» - 0, «проти» -0.
Рішення прийнято одноголосно.
Кондрашова Н.М. запропонувала проголосувати за порядок денний
роботи комісії.
Голосували за порядок денний роботи комісії:
БРОДСЬКИЙ О.Я.
ГАЛАСЬ О.І.
ЄГОРОВ І.А.
КОНДРАШОВА Н.М.
ОСАДЧУК А.П.
ПИНДИК В.В.
ПОПОВ Д.В.
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І.
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДЮК 0 .0 .

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

,.» - 10, «утримався» - 0, «проти» -0.
Рішення прийнято одноголосно.
1.
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка повідомила, що Департаментом спільно із
секретарем комісії було розроблено покроковий тайм-лайн роботи комісії, яким
відповідно до Положення про конкурсну комісію встановлено алгоритм роботи
комісії: терміни публікації оголошень про умови та строки проведення

-
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конкурсного відбору кандидатур на посади керівників КП «Київський
іподром», «Світоч» м. Києва, «Міський магазин» та «Житній ринок»; терміни
підготовки, подачі та збору документів, конкурсних пропозицій від осіб, які
претендують на зайняття вакантної посади керівника КП; терміни проведення
засідань комісії та оприлюднення відомостей щодо її роботи на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва.
Відповідно до тайм-планів, оголошення конкурсу по КП «Київський
іподром» - 06.11.2017, КП «Світоч» м. Києва - 15.11.2017, КП «Житній ринок»
- 15.12.2017, КП «Міський магазин» - 20.12.2017
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., Бродський О.Я. з пропозицією погодити тайм-лайн роботи
комісії.
Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М. затвердити тайм-лайн
роботи комісії:
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
за
ГАЛАСЬ О.І.
ЄГОРОВ І.А.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
за
ОСАДЧУК А.П.
за
ПИНДИК В.В.
за
ПОПОВ Д.В.
за
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
«ЗА» - 10, «утримався» - 0, «проти» -0.
Рішення прийнято одноголосно.
2.

СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запропонувала затвердити тексти оголошень про
умови та строки проведення конкурсного відбору кандидатур на посади
директорів КП «Київський іподром», «Світоч» м.Києва, «Міський магазин»,
генерального директора КП «Житній ринок», які підготовлені відповідно до
Положення та містять вимоги до посад керівників зазначених КП, в залежності
від напрямків роботи КП.
ВИСТУПИЛИ:
Попов Д.В., який наголосив на тому, що у тексті оголошень відсутня
інформація щодо розміру заробітної плати керівників КП.
Осадчук А.П. підтримав зауваження Попова Д.В. та повідомив, що
Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів
господарювання комунального сектора економіки потребує доопрацювання.
Він також зазначив, що у співбесідах з кандидатами на засіданнях комісії
інформацію щодо середнього розміру заробітної плати керівника КП маємо
повідомляти претендентам на заміщення вакантної посади.

-
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Осадчук А.П. запропонував поставити на голосування питання про
затвердження текстів оголошень про умови та строки проведення конкурсного
відбору кандидатур на посади керівників КП для опублікування їх на
Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та розміщення текстів
оголошень на сайтах вакансій для розширення кола учасників конкурсного
відбору кандидатур на заміщення вакантних посад керівників суб’єктів
господарювання комунального сектора економіки.
Тасліцький Г.І., який наголосив про необхідність розміщення на сайтах
вакансій інформації про середній розмір заробітної плати у керівників
зазначених КП для забезпечення мотивації у претендентів до участі в
конкурсі.
Бродський О.Я., який наголосив на тому, що КП «Київський іподром»
має специфіку у своїй роботі, тому запропонував проінформувати про конкурс
на заміщення вакантної посади керівника КП організації та підприємства
відповідного напрямку роботи.
2.1.
Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М. щодо затвердження
текстів оголошень по КП «Київський іподром», «Світоч» м. Києва, «Міський
магазин», «Житній ринок»:
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
ЄГОРОВ І.А.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ОСАДЧУК А.П.
ПИНДИК В.В.
за
за
ПОПОВ д.в.
за
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
і» - 10, «утримався» - 0, «проти»-0.
Рішення прийнято одноголосно.
3.СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запропонувала відповідно до затвердженого таймлайну провести чергове засідання комісії45.12.2017 щодо допуску або відмови
кандидатам до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП
«Київський іподром».
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., який підтримав пропозицію Кондрашової Н.М. та
наголосив, що зазначене не обмежує можливість скликати конкурсну комісію
позачергово, з будь-якого іншого питання, яке потребує свого вирішення.
3.1. Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М.:
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за

-
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ЄГОРОВ І.А.
КОНДРАШОВА Н.М.
ОСАДЧУК А.П.

за
за
за

ПИНДИК В.В.
ПОПОВ Д.В.
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І.
ТРЕСТЕР Ю.О.
ЧУЗДЮК 0 .0 .

за
за
за
за
за

«ЗА» - 10, «утримався» - 0, «проти» -0.
Рішення прийнято одноголосно.

Голова комісії

КОНДРАШОВА Н.М.

Члени комісії

БРОДСЬКИЙ О.Я.
ГАЛАСЬ 0.1.
СГОРОВ І.А.
ОСАДЧУК А.П.
/ ПИНДИК В.В.
/П О П О В Д.В.
ЧУЗДЮК 0 .0 .
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І.

Секретар комісії:

ТРЕСТЕР Ю.О.
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