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ПРОТОКОЛ № 19 
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 22 листопада 2019 року

Початок засідання о 12.00 Закінчення засідання о 13.00

ПРИСУТНІ:
члени постійно діючої конкурсної комісії:

БЕРЕЗНІКОВ 
Олександр Іванович

БРОДСЬКИЙ 
Олександр Якович

ГАЛАСЬ 
Олег Іванович

ФІОКТІСТОВ 
Вадим Васильович

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

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

радник Київського міського голови

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

ЛОПАТА 
Ольга Іванівна

голова професійної спілки 
працівників агропромислового 
комплексу

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

ЗАКАЛЬ 
Орися Орестівна

САТАНОВСЬКИЙ 
Сергій Васильович

ЄГОРОВ
Ігор Анатолійович

ВІДСУТНІ:

ДРЕПІН
Антон Вікторович 

КУЗИК
Петро Миколайович

ТАСЛІЦЬКИЙ 
Герман Ігорович

ЧУЗДЮК 
Олег Олексійович

ШАПОВАЛ 
Анатолій Анатолійович

ГАЛАЙЧУК 
Ігор Васильович

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

радник Київського міського голови

голова громадської організації 
«Антикорупційний підприємницький 
фронт»

депутат Київської міської ради, 
фракція «Солідарність»

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

представник громадської організації 
«Спілка орендарів і підприємців 
України»

представник експертного фахового 
середовища від депутатської фракції 
«Єдність» у Київській міській раді, 
заступник голови Шевченківської 
РДА

заступник голови постійної комісії 
з питань дотримання законності, 
правопорядку та запобігання корупції 
Київської міської ради

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



Запрошено на засідання Комісії заступника директора Департаменту- 
начальника управління торгівлі та побуту Попович В.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд організаційних питань щодо роботи Комісії (прийняття 
розпорядження Київського міського голови від 04.11.2019 № 939 про 
внесення змін до складу Комісії, виведення з її складу Осадчука А.П.,Трестер 
Ю.О. та Кондрашової Н.М., уведення Шаповала A.A., Закаль О.О. та 
Фіоктістова В.В.).

Обрання секретаря та голови Комісії.
Термін розгляду питання - ЗО хвилин.

2. Обговорення послідовності розгляду КП на засіданнях постійно діючої 
конкурсної комісії, посади керівників яких є вакантними для розробки нового 
тайм-лайну роботи Комісії.

Термін розгляду питання -  20 хвилин.

3. Визначення дати наступного засідання постійно діючої конкурсної 
комісії для розгляду конкурсних пропозицій 4 кандидатів на заміщення 
вакантної посади генерального директора КП «Житній ринок» та затвердження 
нового тайм-лайну роботи Комісії.

Термін розгляду питання - 10 хвилин.

4. Інші організаційні питання (створення нової групи у вайбері у зв’язку із 
кадровими змінами у складі Комісії)

Термін розгляду питання -20 хвилин.

1. СЛУХАЛИ:
Директора Департаменту Фіоктістова В.В., який повідомив, що 

розпорядженням Київського міського голови від 04.11.2019 № 939 про 
внесення змін до складу Комісії виведено зі складу Комісії Осадчука А.П., 
Трестер Ю.О. та Кондрашову Н.М. та уведено до складу Комісії директора 
Департаменту Фіоктістова В.В., заступника голови постійної комісії з питань 
дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції Київської міської 
ради Шаповала A.A. та Закаль О.О. У зв’язку із виведенням зі складу Комісії 
голови та секретаря Комісії, запропоновано обрати нового голову та секретаря 
Комісії.

ВИСТУПИВ:
Бродський О.Я., який зауважив, що ведеться відеозапис засідання Комісії 

та відбувається засідання відповідно до Регламенту.
Березніков О.І., який запропонував обрати головуючого на засіданні 

Комісії та запропонував кандидатуру Бродського О.Я.
Голосували за пропозицію Березнікова О.І.

БЕРЕЗНІКОВ О.І. 
ЄГОРОВ I.A.

за
утрим.



ПОПОВ Д.В. за
ГАЛАСЬ 0.1. за
ФІОКТІСТОВ В.В. за
ЛОПАТА 0.1. утрим
ПИНДИК В.В. утрим
БРОДСЬКИЙ О.Я. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за
ЗАКАЛЬ О. за

«ЗА» - 7 , «утримався» -3 , «проти» - 0 .
Рішення не прийнято .

СЛУХАЛИ:
Єгорова I.A., який запропонував обрати головуючим на засіданні Комісії 

Пиндика В.В.
Голосували за пропозицію Єгорова I.A. щодо обрання головуючим 

на засіданні Пиндика В.В.:

БЕРЕЗШКОВ О.І. за
ЄГОРОВ I.A. за
ПОПОВ Д.В. за
ГАЛАСЬ 0.1. за
ФІОКТІСТОВ В.В. за
ЛОПАТА 0.1. за
ПИНДИК В.В. за
БРОДСЬКИЙ О.Я. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за
ЗАКАЛЬ 0 .0 . за

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

СЛУХАЛИ:
Головуючого на засіданні Комісії Пиндика В.В., який запропонував, 

відповідно до порядку денного роботи Комісії, обрати голову та секретаря 
Комісії.

Бродського О.Я., який запропонував головою Комісії обрати В. Фіоктістова, 
директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

Єгорова I.A., який запропонував обрати головою Комісії Пиндика В.В.

Голосували за кандидатуру Фіоктістова В.В. для обрання головою Комісії:

БЕРЕЗШКОВ 0.1. за
ЄГОРОВ I.A. проти
ПОПОВ Д.В. за
ГАЛАСЬ 0.1. за
ФІОКТІСТОВ В.В. за



ЛОПАТА О.І. проти
ПИНДИК В.В. утрим
БРОДСЬКИЙ О .Я. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за
ЗАКАЛЬ 0 .0 . за 
«ЗА» - 7, «утримався» -1 , «проти» - 2 

Рішення не прийнято .

Голосували за пропозицію Єгорова I.A. щодо обрання головою Комісії 
Пиндика В.В.:

БЕРЕЗНІКОВ 0.1. утрим
ЄГОРОВ I.A. за
ПОПОВ Д.В. утрим
ГАЛАСЬ 0.1. утрим
ФІОКТІСТОВ В.В. утрим
ЛОПАТА 0.1. за
ПИНДИК В.В. за
БРОДСЬКИЙ О.Я. утрим
САТАНОВСЬКИЙ С.В. утрим
ЗАКАЛЬ О. утрим.

«ЗА» - 3 , «утримався» -7  , «проти» - 0 .
Рішення не прийнято .

СЛУХАЛИ:
Бродського О.Я., який запропонував спочатку розглянути питання порядку 

денного роботи Комісії та потім повернутись до обговорення питання обрання 
голови та секретаря Комісії.

Пиндик В.В. запропонував проголосувати за пропозицію Бродського О.Я.: 
Голосували за пропозицію Бродського О.Я.

БЕРЕЗНІКОВ 0.1. за
ЄГОРОВ I.A. утрим.
ПОПОВ Д.В. за
ГАЛАСЬ 0.1. за
ФІОКТІСТОВ В.В. за
ЛОПАТА 0.1. за
ПИНДИК В.В. за
БРОДСЬКИЙ О.Я. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за
ЗАКАЛЬ 0 .0 . за

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

2.СЛУХАЛИ:



Пиндика В.В., який повідомив про 5 підприємств, підпорядкованих 
Департаменту, посади керівників яких є вакантними та про необхідність 
визначення черговості розгляду комунальних підприємств на засіданнях 
Комісії для розробки нового тайм-лайну роботи Комісії та затвердження його 
на наступному засіданні Комісії.

Було запропоновано на наступному засіданні Комісії першими 
розглянути конкурсні пропозиції 4 кандидатів на посаду генерального 
директора КП «Житній ринок», так як розгляд зазначених конкурсних 
пропозицій мав відбутись раніше, але у зв’язку із необхідністю вирішення 
організаційних питань роботи Комісії конкурсні пропозиції кандидатів не 
розглядались.

Другим запропоновано оголосити конкурс на заміщення вакантної 
посади генерального директора КП «Поділ-Нерухомість», третім- КП 
«Київська спадщина», четвертим -  КНП «Лабораторний центр» та п’ятим 
оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора КП 
«Печерськсервіс».

ВИСТУПИВ:
Бродський О.Я., який запропонував по зазначеному питанню заслухати 

позицію директора Департаменту В.Фіоктістова, який координує роботу 
зазначених підприємств.

СЛУХАЛИ:
Фіоктістова В.В., який запропонував другим розглянути комунальне 

підприємство «Київська спадщина» у зв’язку із складною ситуацією на КП, 
третім - КП «Поділ-Нерухомість», четвертим- КНП «Лабораторний центр», 
п’ятим - КП «Печерськсервіс».

Пиндика В.В., який запропонував підтримати пропозицію Фіоктістова 
та другим оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора КП 
«Київська спадщина», третім - на посаду генерального директора КП «Поділ- 
Нерухомість», четвертим -  на посаду директора КНП «Лабораторний центр», 
п’ятим - на посаду директора КП «Печерськсервіс».

ВИСТУПИЛИ:
Сатановський С.В. та Галась О.І., які підтримали пропозицію щодо 

оголошення на наступному засіданні Комісії конкурсу на заміщення 
вакантної посади директора КП «Київська спадщина» та розгляду конкурсних 
пропозицій кандидатів на заміщення вакантної посади генерального директора 
КП «Житній ринок». Також було зосереджено увагу щодо наявності досвіду 
управління на підприємствах у кандидата на посаду генерального директора 
КП «Житній ринок» Чирікіна С.С.

Фіоктістов В.В., який наголосив, що конкурсні пропозиції подано 4 
кандидатами на посаду генерального директора КП «Житній ринок».

Кандидат Бойко С.Л. відмовився від участі у конкурсі. У кандидата на 
посаду Дорофія А.О. була відсутня довідка з військомату, але на минулому 
засіданні прийнято рішення про його допуск до підготовки конкурсних 
пропозицій при умові надання довідки з військомату на наступне засідання



Комісії (питання знаходиться на контролі у Департаменті).
Також Фіоктістов В.В. проінформував, що до наступного засідання 

Комісії буде підготовлено для затвердження новий тайм-лайн роботи Комісії, 
відповідно до якого Комісія буде здійснювати подальшу роботу.

Голосували за пропозицію Фіоктістова В.В. щодо черговості розгляду 
КП на засіданнях Комісії:

БЕРЕЗНІКОВ О.І. за
ЄГОРОВ I.A. за
ПОПОВ Д.В. за
ГАЛАСЬ 0.1. за
ФІОКТІСТОВ В.В. за
ЛОПАТА 0.1. за
ПИНДИК В.В. за
БРОДСЬКИЙ О .Я. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. За
ЗАКАЛЬ 0 .0 . за

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

3.СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні Пиндика В.В., який запропонував призначити 
наступне засідання Комісії на 28.11.2019 для розгляду конкурсних пропозицій 
кандидатів на посаду генерального директора КП «Житній ринко» та 
оголошення конкурсу на посаду директора КП «Київська спадщина».

Голосували за пропозицію Пиндика В.В.:

БЕРЕЗНІКОВ .1. за
ЄГОРОВ I.A. за
ПОПОВ Д.В. за
ГАЛАСЬ 0.1. за
ФІОКТІСТОВ В.В. за
ЛОПАТА 0.1. за
ПИНДИК В.В. за
БРОДСЬКИЙ О.Я. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за
ЗАКАЛЬ 0 .0 . за

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

СЛУХАЛИ:
Бродського О.Я., який запропонував повернутись до розгляду першого 

питання про обрання голови та секретаря Комісії та запропонував 
проголосувати пакетом за обрання головою Комісії Фіоктістова В.В. та 
секретарем Комісії Пиндика В.В.



Голосували за пропозицію Бродського О.Я. щодо обрання головою Комісії 
Фіоктістова В.В. та секретарем Комісії Пиндика В.В.:

БЕРЕЗНІКОВ О.Я. за
ЄГОРОВ I.A. утрим
ПОПОВ Д.В. за
ГАЛАСЬ О.І. за
ФІОКТІСТОВ В.В. за
ЛОПАТА О.І. за
ПИНДИК В.В. за
БРОДСЬКИЙ О.Я. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за
ЗАКАЛЬ О.О. за

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

4. СЛУХАЛИ;
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який запропонував у зв’язку із 

кадровими змінами у складі Комісії створити нову групу у вайбері та 
визначити її адміністратором новообраного секретаря Комісії Пиндика В.В. 
Повідомлення про дату та час засідання Комісії будуть надходити членам 
Комісії у встановленому порядку, додатково надсилатись вайбером та 
електронною поштою.

Голосували за зазначену пропозицію:

БЕРЕЗНІКОВ О.І. за
ЄГОРОВ І.А. за
ПОПОВ Д.В. за
ГАЛАСЬ О.І. за
ФІОКТІСТОВ В.В. за
ЛОПАТА О.І. за
ПИНДИК В.В. за
БРОДСЬКИЙ О.Я. за
САТАНОВСЬКИЙ С.В. за
ЗАКАЛЬ О.О. за

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

Голова Комісії 

Члени Комісії

-0  , «проти» -

ФІОКТІСТОВ В.В. 

БЕРЕЗНІКОВ О.І.

БРОДСЬКИЙ О.Я.

ГАЛАСЬ О.І.



ЄГОРОВ І.А.

ТАНОВСЬКИИ (

Секретар комісії:

ПОПОВ Д.В.

ЛОПАТА О.І.

ЗАКАЛЬ О.О. 

ПИНДИК В.В.


