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ПРОТОКОЛ № 20
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 28 листопада 2019 року
-

-

Початок засідання о 11.00

Закінчення засідання о 14.00

ПРИСУТНІ:
члени постійно діючої конкурсної комісії:
ДРЕПІН
Антон Вікторович

депутат Київської міської ради,
фракція «Солідарність»

ГАЛАСЬ
Олег Іванович

радник Київського міського голови

ФІОКТІСТОВ
Вадим Васильович

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

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

САТАНОВСЬКИЙ
Сергій Васильович

радник Київського міського голови

ТАСЛІЦЬКИЙ
Герман Ігорович

представник громадської організації
«Спілка орендарів і підприємців

ЧУЗДЮК
Олег Олексійович

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

ЄГОРОВ
Ігор Анатолійович

голова громадської організації
«Антикорупційний підприємницький
фронт»

ВІДСУТНІ:
БРОДСЬКИЙ
Олександр Якович
(відрядження)

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

КУЗИК
Петро Миколайович

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

БЕРЕЗНІКОВ
Олександр Іванович
(відрядження)

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

ШАПОВАЛ
Анатолій
Анатолійович
(лікарняний)

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

ГАЛАЙЧУК
Ігор Васильович
(лікарняний)

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

Запрошено: заступника директора Департаменту-начальника управління
торгівлі та побуту Попович В.П.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження нового тайм-лайну роботи Комісії у зв’язку із
вирішенням організаційних питань роботи Комісії та зміною черговості
розгляду КП на засіданнях Комісії.
Оголошення конкурсу на посаду директора КП «Київська спадщина»
Термін розгляду питання - 15 хвилин.
2. Надання інформації щодо кандидата на посаду генерального директора
КП «Житній ринок» Чирікіна С.М. стосовно стажу його роботи на керівних
посадах.
Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення
вакантної посади генерального директора КП «Житній ринок» та проведення
співбесіди з ними. Визначення двох кандидатів на одну керівну посаду для
подання на розгляд Київському міському голові.
Термін розгляду питання - 2 години
3. Здійснення подальших організаційних заходів щодо роботи Комісії
(оприлюднення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва
kievcity.gov.ua конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення вакантної
посади генерального директора КП «Житній ринок», підготовка подання на
ім’я Київського міського голови, прийняття документів від кандидатів на
посаду директора КП «Київська спадщина»).
Термін розгляду питання - 5 хвилин.
4
. Визначення дати наступного засідання постійно діючої конкурсної комісії
- 15.01.2020 (допуск кандидатів до конкурсу на заміщення вакантної посади
директора КП «Київська спадщина», оголошення конкурсу на заміщення
вакантної посади генерального директора КП «Поділ-Нерухомість»).
Термін розгляду питання - 5 хвилин.
5. Інші питання.
1. СЛУХАЛИ:
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який запропонував проголосувати за
порядок денний роботи Комісії.
Голосували за пропозицію Фіоктістова В.В.
ЄГОРОВ I.A.
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І.
ПОПОВ Д.В.
ГАЛАСЬ О.І.
ФІОКТІСТОВ В.В.
ЛОПАТА 0.1.

за
за
за
за
за
за

ПИНДИК В.В.
ЧУЗДЮК 0 .0 .
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
ЗАКАЛЬ 0 .0 .

за
за
за
за

«ЗА» - 10, «утримався» -0 , «проти» - 0 .
Рішення прийнято .
Голову комісії Фіоктістова В.В., який повідомив про необхідність
затвердження нового
тайм-лайну роботи Комісії, відповідно до якого
здійснюється робота Комісії та оголошується конкурс на заміщення вакантної
посади директора КП «Київська спадщина» та генерального директора КП
«По ді л-Нерухомість».
Голосували за затвердження тайм-лайну роботи Комісії:
ЄГОРОВ І.А.
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І.
ПОПОВ Д.В.
ГАЛАСЬ О.І.
ФІОКТІСТОВ В.В.
ЛОПАТА О.І.
ПИНДИК В.В.
ЧУЗДЮК 0 .0 .
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
ЗАКАЛЬ 0 .0 .

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

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

2.СЛУХАЛИ:
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який повідомив, що на порядку денному
роботи Комісії розгляд конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення
вакантної посади генерального директора КП «Житній ринок» для визначення
двох кандидатур для подання на розгляд Київському міському голові.
Надійшла пропозиція від Попова Д.В. надати кожному кандидату для
презентації конкурсних пропозицій - до 15 хвилин часу та членам конкурсної
комісії для проведення співбесіди з кандидатом - до 10 хвилин.
Також
представником Департаменту було проінформовано членів
Комісії, що посада майстра технічної дільниці, яку займав кандидат Чирікін С.,
є керівною посадою, відповідно до Класифікатора професій (ДК 003 2010).
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який проінформував, що конкурсні
пропозиції подано 4 кандидатами на посаду генерального директора КП
«Житній ринок» та запросив першого конкурсанта ДОРОФЄЄВА С.А. до
презентації своїх конкурсних пропозицій. >

Дорофєєв С.А. виступив з конкурсними пропозиціями, які містили: аналіз
фінансової діяльності підприємства, проект стратегічного плану розвитку КП
«Житній ринок» на середньострокову перспективу, детальний першочерговий
план реформування (зміна концепції організації та управління всіх ланок
підприємства, інвентаризація фінансових витрат, існуючих торгових місць,
площ,тощо), заходи з виконання завдань, поставлених перед КП, створення
умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередніми
сільгоспвиробниками,
пропозиції щодо збільшення обсягів надходження
коштів до бюджету та залучення інвестицій (щодо проведення усних
переговорів із інвестиційною компанією щодо залучення 20 млн.грн на КП).
Також було надано пропозицію щодо збільшення кількості торгових місць на
КП.
ВИСТУПИЛИ:
Попов Д.В.,Галась О.І., які поцікавились умовами залучення інвестора на
підприємство та напрямками використання інвестиційних коштів.
Фіоктістов В.В. який зауважив, що претендент не розкрив напрями
використання інвестиційних коштів, умови залучення інвестора.
Пиндик В.В., який зауважив про велику кількість вільних торгових місць
на ринку та відсутність попиту на їх збільшення.
Сатановський С.В., який поцікавився наявністю підстав у конкурсанта для
ведення
переговорів із інвестиційною компанією стосовно залучення
інвестицій на КП «Житній ринок».
СЛУХАЛИ:
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який запросив другого конкурсанта
ДОРОФІЯ А.О. для презентації своїх конкурсних пропозицій. У кандидата на
посаду Дорофія А.О. була відсутня довідка з військомату, але його допущено
до підготовки конкурсних пропозицій при умові надання довідки з військомату
на наступне засідання Комісії. Довідку кандидатом надано.
Дорофій А.О. проаналізував стан ринку, визначив його як незадовільний.
Виступив з конкурсними пропозиціями, які містили план реорганізації КП
(проведено загальну оцінку роботи КП, проаналізовано формування кадрової
політики, надано пропозиції щодо ефективного використання активів,
ліквідації дебіторської та кредиторської заборгованості, формування власної
мережі ТЗП, раціонального використання підвальних приміщень (наприклад,
під складські), використання площ третього поверху для проведення
різноманітних культурних заходів). Надано пропозиції щодо ліквідації
стихійної торгівлі біля ринку. Джерелами фінансових надходжень
КП
визначено: кошти за оренду, дохід від діяльності ТЗП, за розміщення реклами,
дохід від надання додаткових послуг (доставка їжі, проведення фестивалів,
ярмарків, послуг платної парковки, тощо). Наголосив на необхідності
організації охорони ринку.
ВИСТУПИЛИ:
Чуздюк О.О. який поцікавився необхідним обсягом коштів для реалізації
проектів та терміном їх повернення.

Пиндик В.В„ який поцікавився думкою конкурсанта з приводу вирішення
проблеми із паркуванням біля ринку.
Фіоктістов В.В., який зауважив, що конкурсант не достатньо володіє
цифрами та поцікавився наявністю досвіду роботи на комунальних та
державних підприємствах.
Єгоров I.A., який поцікавився трудовою діяльністю конкурсанта у період
з 2007 року по 2014 рік з причини відсутності записів у трудовій книжці за цей
період.
СЛУХАЛИ:
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який запросив третього конкурсанта
СТЕПАНЧЕНКА І.О. для презентації конкурсних пропозицій.
Степанченко І.О. виступив з конкурсними пропозиціями, які містили
SWOT -АНАЛІЗ роботи КП (сильні сторони, слабкі сторони, можливості,
загрози), аналіз показників ефективності роботи КП. Визначено стратегічні
напрями роботи КП (збільшення прибутковості, поліпшення якості надання
послуг, покращення іміджу підприємства) та оціночні індикатори (досягнення
високого рівня інноваційного потенціалу, співробітництво з провідними
інноваційними
підприємствами,
запровадження
нових
технологій,
запровадження сучасних ефективних технологій
управління, конкурсний
відбір кадрів, створення системи їх перепідготовки та підвищення кваліфікації,
інформаційна підтримка результатів роботи КП, оприлюднення основних
показників роботи КП). Детальний першочерговий план реформування КП
протягом одного року містив ліквідацію стихійної торгівлі, виконання
показників виробничого плану, фінансового плану, погашення боргів,
створення умов для інноваційного розвитку підприємства. Надано пропозиції
щодо залучення інвестицій. Також було запропоновано внести зміни до
Статуту КП в частині надання права підприємству здійснювати виїзну
торгівлю.
ВИСТУПИЛИ:
Пиндик В.В., який зауважив, що головним призначенням ринку є
створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередніми
виробниками продукції, але кандидат не зосередив увагу саме на даному
напрямку роботи ринку.
Сатановський С.В., який поцікавився громадською діяльністю кандидата.
Чуздюк О.О., який поцікавився напрямами роботи претендента, коли той
займав посаду заступника міського голови, досягненнями за цей період та
досвідом роботи на комунальних підприємствах.
СЛУХАЛИ:
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який запросив четвертого конкурсанта
ЧИРІКІНА С.С. для презентації конкурсних пропозицій.
Чирікін С.С. виступив з конкурсними пропозиціями, які містили аналіз
роботи КП, проект стратегічного плану розвитку КП на середньострокову
перспективу, пропозиції щодо формування на території ринку інфраструктури
сучасно оснащених торгових місць за спеціалізацією, яка відповідає потребам
населення (розширення функцій ринку, ліквідація стихійної торгівлі,

забезпечення торгових місць сучасним обладнанням, терміналами, проведення
національних виставок та ярмарок, забезпечення відвідувачів ринку місцями
для паркування, тощо).
ВИСТУПИЛИ:
Лопата О.І., яка поцікавилась щодо намірів кандидата перейти з КП
«Бессарабський ринок» на КП «Житній ринок».
СЛУХАЛИ:
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який наголосив про кількість балів,
набраних конкурсантами на заміщення вакантної посади генерального
директора КП «Житній ринок» за результатами оцінювання конкурсних
пропозицій та співбесід з ними:
Дорофєєв С.А.

62

бали;

Дорофій А.О.

178 балів;

Степанченко І.О.

139 балів;

Чирікін С.С.

37 балів.

По кількості набраних балів місця між конкурсантами розподілено
наступним чином:
1 місце - Дорофій А.О.
2 місце - Степанченко І.О.
3 місце - Дорофєєв С.А.
4 місце - Чирікін С.С.
СЛУХАЛИ:
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який запропонував проголосувати за
двох претендентів, які набрали найбільшу кількість балів за результатами
оцінювання та співбесіди, а саме
за
кандидатури Дорофія А.О. та
Степанченка І.О. для подання на розгляд Київському міському голові.
ВИСТУПИВ :
Пиндик В.В., який запропонував у разі позитивного вирішення питання
шляхом голосування, при підготовці подання до Київського міського голови
першою запропонувати кандидатуру Дорофія А.О., другою - Степанченка І.О.
Голосували за пропозицію Фіоктістова В.В. щодо визначення двох
кандидатур для подання на розгляд Київському міському голові:
СГОРОВ І.А.
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І.
ПОПОВ Д.В.
ГАЛАСЬ О.І.
ФІОКТІСТОВ В.В.

утрим
за
за
за
утрим

ЛОПАТА О.І.
ПИНДИК В.В.
ЧУЗДЮК 0 .0 .
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
ЗАКАЛЬ 0 .0 .
ДРЕГПН A.B.
«ЗА» - 8, «утримався» -З , «проти»
Рішення не прийнято .

за
за
утрим
за
за
за
-0.

СЛУХАЛИ:
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який наголосив, що кандидати на посаду
не набрали достатньої кількості голосів, тому запропоновано оголосити
повторний конкурс на заміщення вакантної посади генерального директора КП
«Житній ринок». Інших пропозицій не надходило.
Голосували за пропозицію Фіоктістова В.В.:
ЄГОРОВ I.A.
за
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І.
за
ПОПОВ Д.В.
за
ГАЛАСЬ 0.1.
за
ФІОКТІСТОВ В.В.
за
ЛОПАТА 0.1.
за
ПИНДИК В.В.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ЗАКАЛЬ 0 .0 .
за
ДРЕПІН A.B.
за
«ЗА» - 11, «утримався» -0 , «проти» - 0 .
Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який наголосив про здійснення
наступних організаційних заходів роботи Комісії (оновлення тайм-лайну
роботи Комісії , оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів
на вакантну посаду директора КП «Київська спадщина», оголошення
повторного конкурсу протягом 5 днів та прийом документів від претендентів
на вакантну посаду генерального директора КП «Житній ринок»).
4. СЛУХАЛИ:
Голову комісії Фіоктістова В.В., який наголосив, що відповідно до
затвердженого тайм-лайну наступне засідання комісії відбудеться 15.01.2020,
на якому буде проводитись допуск до участі в конкурсі на заміщення вакантної
посади директора КП «Київська спадщина» та оголошуватись конкурс на
заміщення вакантної посади генерального директора КП «Поділ-Нерухомість»,
а також наголосив про необхідність внесення змін до затвердженого таймлайну щодо допуску до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади
генерального директора КП «Житній ринок».

ЄГОРОВ I.A.
ТАСЛІЦЬКИЙ Г.І.
ПОПОВ д.в.
ГАЛАСЬ О.І.
ФІОКТІСТОВ в .в .
ЛОПАТА 0.1.

за
за
за
за
за
за
пиндик в.в.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ЗАКАЛЬ 0 .0 .
за
ДРЕПІН A.B.
за
-0
,
«проти»
«ЗА» - 11, «утримався»

