ПРОТОКОЛ № 2
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 07 липня 2017 року
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

ЄГОРОВ
Ігор Анатолійович

представник громадської організації
«Антикорупційний підприємницький фронт»

КОНДРАШОВА
Наталія Михайлівна

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

САТАНОВСЬКИИ
Сергій Васильович

радник Київського міського голови

СЛАТВІНСЬКА
Лідія Якимівна

голова Київської міської профспілки
працівників, підприємців торгівлі,
ресторанного господарства, послуг
та суміжних сфер діяльності

ТРЕСТЕР
Юлія Олександрівна

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

ВІДСУТНІ: 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

ГАЛАСЬ
Олег Іванович

радник Київського міського голови
у зв’язку із відпусткою

ОСАДЧУК
Андрій Петрович

депутат Київської міської ради, секретар
постійної комісії Київської міської ради з
питань дотримання законності, правопорядку
та запобігання корупції
у зв’язку із відпусткою

ПОПОВ
Денис В ’ячеславович

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

ТАСЛІЦЬКИИ
Герман Ігорович

представник громадської організації
«Спілка орендарів і підприємців України»

ТАКОЖ ПРИСУТНІ НА ЗАСІДАННІ КОМІСІЇ ІНШІ ЗАПРОШЕНІ ОСОБИ:
ПИНДИК
Валерій Вікторович

представник фахового експертного середовища
фракція «Об’єднання «Самопоміч»

ЧУЗДЮК
Олег Олексійович

представник фахового експертного середовища
фракція «Єдність»
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.
Обговорення проекту розпорядження Київського міського голови
«Про внесення змін до складу постійно діючої конкурсної комісії для
конкурсного
відбору
кандидатур
на
посаду
керівників
суб’єктів
господарювання
комунального
сектора
економіки,
підпорядкованих
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».
2. Розгляд
проекту регламенту постійно діючої конкурсної комісії
та його затвердження.
3. Визначення підприємства (підприємств), кандидатів на посаду
директора якого (яких) буде розглянуто на найближчому засіданні постійно
діючої конкурсної комісії.
4. Прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження
оголошення про умови та строки проведення конкурсу, вичерпний перелік

необхідних документів та порядок їх подання кандидатами (додаток 1
регламенту)
5.
Ознайомлення членів конкурсної комісії з
організаційними
питаннями роботи постійно діючої конкурсної комісії до проведення
наступного її засідання, а саме:
5.1. підготовка листів на комунальні підприємства, посади керівників
яких є вакантними для отримання відомостей про фінансово-господарське
становище підприємств та звітів про фінансово-господарську діяльність за
останні 12 місяців;
5.2. ознайомлення членів конкурсної постійно діючої конкурсної комісії
із зазначеними відомостями;
5.3. розміщення оголошення про умови та строки проведення конкурсу по
визначенню осіб (не пізніше ніж за ЗО днів до завершення строку надання
документів) по підприємству/підприємствах, кандидатів на посади керівників
яких буде розглянуто на наступному засіданні постійно діючої конкурсної
комісії з метою їх допуску до участі в конкурсі.
5.4. прийом документів від осіб, які претендують на зайняття керівної
посади для участі в конкурсі по визначеним підприємствам для прийняття
рішення на наступному її засіданні щодо допуску зазначених осіб до участі в
конкурсі.
6. Визначення дати наступного засідання постійно діючої конкурсної
комісії.
1. СЛУХАЛИ :
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка зазначила, що на виконання
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 (далі - Положення)
при підготовці розпорядження Київського міського голови від 04.05.2017 №
320 «Про утворення 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
Розпорядження), Департаментом в установленому порядку було направлено
звернення до секретаря Київської міської ради Прокопіва В.В. для надання
доручення депутатським фракціям Київської міської ради щодо визначення
кандидатур - представників експертного фахового середовища для участі у
роботі постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур
на посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора
економіки, підпорядкованих Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва (далі - конкурсна комісія), але відповідних пропозицій від
фракцій в установленому порядку до Департаменту не надійшло.
Кондрашова Н.М. також зазначила, що на сьогодні до складу конкурсної
комісії входять депутати - представники чотирьох фракцій Київської міської
ради: «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», «Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина», «Об’єднання «Самопоміч», «Єдність».

На виконання пункту 1 протоколу засідання постійно діючої конкурсної
комісії від 17.05.2017 № 1, за пропозицією члена комісії депутата Осадчука
А.П. Департаментом направлено лист від 23.05.2017 №м 052-3134 на
депутатські фракції Київської міської ради щодо надання представників
експертного фахового середовища для участі у роботі конкурсної комісії.
На підставі
пропозицій від депутатських фракцій Департаментом
підготовлено проект розпорядження Київського міського голови «Про внесення
змін до складу постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору
кандидатур на посаду керівників суб’єктів господарювання комунального
сектора економіки, підпорядкованих Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)», який знаходиться погодженні в установленому
порядку, відповідно до Регламенту Київської міської ради.
Бродського О.Я., який зазначив, що оскільки проект розпорядження
Київського міського голови «Про внесення змін до складу постійно діючої
конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посаду керівників
суб’єктів господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» не
підписано, конкурсна комісія, чии склад затверджено Розпорядженням діє не у
правовому полі, з порушенням вимог Положення, її рішення мають
нелегітимний характер, тому запропонував перенести засідання конкурсної
комісії
на іншу дату, після доформування складу конкурсної комісії
представниками експертного фахового середовища від депутатських фракцій, а
також рекомендував Департаменту звернутись до Київського міського голови з
проханням прискорити підписання проекту розпорядження про внесення змін
до складу комісії.
ВИСТУПИЛИ:
Єгоров І.А. , який вбачає, що депутатські фракції вчасно не скористались
своїм правом щодо включення до складу комісії своїх представників. Також він
зазначив, що після доформування конкурсної комісії новими її членами, в
структурі комісії буде наявним дисбаланс між кількістю представників від
громадських організацій та депутатського корпусу, громадськість не зможе
впливати на прийняття рішень конкурсною комісією.
Секретар комісії Трестер Ю.О., яка зазначила, що початкова процедура
формування складу конкурсної комісії Департаментом була
витримана,
Департамент під час підготовки проекту Розпорядження вчасно звернувся до
Київської міської ради для надання кандидатур - представників від фракцій до
складу постійно діючої конкурсної комісії, тому не вбачає сенсу у збільшенні
кількості членів комісії та перенесенні її засідання на наступний термін.
Трестер Ю.О. запропонувала звернутись до юридичного управління
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та Управління правового забезпечення Київської

міської ради щодо оцінки правомірності внесення змін до Розпорядження та
дотримання Департаментом процедури формування складу конкурсної комісії,
який затверджено Розпорядженням.
Перед початком голосування всіх членів постійно діючої конкурсної
комісії було проінформовано, що під час засідання ведеться аудіо та відеозапис.
1.1.
Голосували за звернення Департаменту до юридичного управління
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та Управління правового забезпечення Київської
міської ради щодо дотримання Департаментом процедури формування складу
комісії:
Бродський О.Я.
за
Слатвінська Л.Я.

за

Єгоров І.А.

за

Кондрашова Н.М.

за

Сатановський С.В

за

Трестер Ю.О.

за

Результати: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення: прийнято.
2.СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка запропонувала проголосувати за
проект Регламенту роботи комісії, з яким були вчасно ознайомлені всі члени
конкурсної комісії. До проекту Регламенту членами конкурсної комісії у
встановлений термін двічі надавались правки, що були враховані.
ВИСТУПИЛИ:
Бродський О.Я., який запропонував правки до проекту Регламенту та
перенесення розгляду проекту Регламенту на наступне засідання конкурсної
комісії, після доформування її складу новими учасниками.
2.1.
Голосували за перенесення розгляду проекту Регламенту на наступне
засідання комісії:
Бродський О.Я.

за

Слатвінська Л.Я.

за

Єгоров І.А.

за

Кондрашова Н.М.

за

Сатановський С.В

за

Трестер Ю.О.

за

Результати: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Рішення: прийнято.

