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ПРОТОКОЛ № 22
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 20 лютого 2020 року
Закінчення засідання о 14.30

Початок засідання о 12.00
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

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

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

ПИНДИК
Валерій Вікторович

представник експертного фахового
середовища від фракції «Об’єднання
«Самопоміч» у Київській міській раді

ЗАКАЛЬ
Орися Орестівна

заступник начальника управління
забезпечення діяльності заступника
міського голови-секретаря Київради

САТАНОВСЬКИЙ
Сергій Васильович

радник Київського міського голови

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»

ШАПОВАЛ
Анатолій Анатолійович

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

ВІДСУТНІ:
КУЗИК
Петро Миколайович

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

ПОПОВ
Денис В ’ячеславович

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

ГАЛАЙЧУК
Ігор Васильович
(відрядження)

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

ТАСЛІЦЬКИЙ
Герман Ігорович

представник громадської організації
«Спілка орендарів і підприємців
України»

ДРЕПІН
Антон Вікторович

депутат Київської міської ради,
фракція «Солідарність»

Запрошено: заступника директора Департаменту-начальника управління
торгівлі та побуту Попович В.П.
ПОРЯДОК ДЕННИМ:
1.
Ухвалення рішення про допуск кандидатів або відмову у допуску до
участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора КП «Київська
спадщина» та генерального директора КП «Поділ-Нерухомість».
Термін розгляду питання - 25 хвилин.
2. Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення
вакантної посади генерального директора КП «Житній ринок» та проведення
співбесід з ними.
Визначення двох кандидатів на одну керівну посаду для подання на
розгляд Київському міському голові.
Термін розгляду питання - 3 години
3. Визначення дати наступних засідань постійно діючої конкурсної комісії
для розгляду конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення вакантної посади
генерального директора КП «Поділ-Нерухомість» (заплановано на 18.03.2020)
та директора КП «Київська спадщина» (заплановано на 19.03.2020).
Термін розгляду питання - 10 хвилин.
4. Інші питання (оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади
директора КП «Печерськсервіс»).
Термін розгляду питання - 10 хвилин.
1. СЛУХАЛИ:
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який запропонував проголосувати за
порядок денний роботи Комісії.
Голосували за пропозицію Фіоктістова В.В.
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
ЄГОРОВ I.A.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
ФІОКТІСТОВ В.В.
за
ЛОПАТА О.І.
за
ПИНДИК В.В.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ЗАКАЛЬ О.О.
за
ШАПОВАЛ A.A.
за

«ЗА» - 1 1 , «утримався» -0 , «проти» - 0 .
Рішення прийнято .
ВИСТУПИВ:
Бродський О.Я., який запропонував скоротити час роботи комісії до 2 годин
та надати кожному конкурсанту для презентації конкурсних пропозицій до 15
хвилин часу.
Єгоров I.A., який зробив заяву про конфлікт інтересів, що стосувався
члена комісії Бродського О.Я. та кандидата на посаду Мосійчука М.С., оскільки
кандидат на посаду є пов’язаною особою з членом комісії.
Бродський О.Я., який зазначив, що за своєю професійною діяльністю
спілкується з багатьма підприємцями та вже тривалий час не є засновником
громадської організації “Спілка підприємців Шевченківського району
«Сузір’я». Але зауважив, що для уникнення конфлікту інтересів не прийме
участь у голосуванні за зазначену особу та не буде оцінювати
конкурсні
пропозиції Мосійчука М.С.
СЛУХАЛИ:.
Голову комісії Фіоктістова В.В., який зазначив, що відповідно до
затвердженого тайм-лайну, оголошення конкурсу на заміщення вакантної
посади директора КП «Київська спадщина» відбулось 16.01.2020. До сектору з
питань управління персоналом Департаменту подали документи 8 осіб у
визначений в оголошенні термін.
Фіоктістов В.В. ознайомив членів конкурсної комісії з кожним кандидатом
на посаду директора КП «Київська спадщина», а саме з кандидатурами
Решетченка Д.В., Хвостенка І.В.,Мельничука С.А., Моламова Амана Мансур
Огли, Дорофія А.О., Багач В.Л.,Третяченка Р.В., Селіверстової Г.К.
Голова комісії Фіоктістов В.В. наголосив, що у кандидата на посаду
Багач В.Л., яка є фізичною особою-підприємцем, відсутній досвід роботи на
керівних посадах. Також було зосереджено увагу членів комісії на тому, що
кандидат на посаду Дорофій А.О. подав свою декларацію до сектору з питань
управління персоналом Департаменту не 18.02.2020, як це було передбачено в
оголошенні, а 19.02.2020.
ВИСТУПИВ:
Пиндик В.В.,який запропонував проголосувати за недопущення Багач
В.Л. до участі в конкурсі.
Голосували за пропозицію не допустити Багач В.Л. до участі в конкурсі:
БРОДСБКИИ О.Я.
за
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
ЄГОРОВ I.A.
за
ШАПОВАЛ A.A.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
ФІОКТІСТОВ В.В.
за
ЛОПАТА О.І.
за
ПИНДИК В.В.
за
ЧУЗДЮК О.О.
утрим.
САТАНОВСБКИЙ С.В.
за
ЗАКАЛЬ О.О.
за

«ЗА» - 10, «утримався» - 1,«проти»- 0
Рішення прийнято
Голова комісії запропонував проголосувати за ухвалення рішення про
допуск 7 кандидатів до участі в конкурсі, а саме за кандидатури Решетченка
Д.В., Хвостенка І.В.,Мельничука С.А., Моламова Амана Мансур Огли,
Дорофія А.О., Третяченка Р.В., Селіверстової Г.К., так як подані кандидатами
документи відповідають вимогам пункту 2 статті 7 Положення про конкурсний
відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання
комунального сектора економіки в місті Києві.
Голосували за пропозицію Фіоктістова В.В.
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
ЄГОРОВ І.А.
за
ШАПОВАЛ А.А.
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
«ЗА» -11, «утримався» - 0,«проти»- О
Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
Голову комісії Фіоктістова В.В., який зазначив, що відповідно до
затвердженого тайм-лайну, оголошення нового конкурсу на заміщення
вакантної посади генерального директора КП «Поділ-Нерухомість» відбулось
15.01.2020. До сектору з питань управління персоналом Департаменту подали
документи 5 осіб у визначений в оголошенні термін.
Фіоктістов В.В. ознайомив членів конкурсної комісії з кожним
кандидатом на посаду генерального директора КП «Поділ-Нерухомість», а
саме з кандидатурами Пархоменка Д.В., Серпокрилова С.В., Третяченка Р.В.,
Хвостенка І.В., Шашкової Л.В.
Голова комісії наголосив, що у кандидата на посаду Пархоменка Д.В.
відсутній досвід роботи на керівних посадах, на сьогодні він є керівником
громадських проектів на громадських засадах, а кандидат на посаду
Серпокрилов С.В. не надав декларацію про доходи за 2019 рік.
ВИСТУПИВ:
Секретар Комісії Пиндик В,В-? який запропонував проголосувати за
недопущення до конкурсу Пархоменка Д.В. у зв’язку із відсутністю досвіду
роботи на керівних посадах та недопущення Серпокрилова С.В. до участі в
конкурсі, якщо в тижневий термін (до 27.02.2020) кандидатом не буде надано
декларації про доходи за 2019 рік до сектору кадрової роботи Департаменту.
Голосували за зазначену пропозицію:
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за

ЄГОРОВ І.А.
за
ШАПОВАЛ А. А.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
ФІОКТІСТОВ В.В.
за
ЛОПАТА О.І.
за
ПИНДИК В.В.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ЗАКАЛЬ 0 .0 .
за
«ЗА» -11, «утримався» - О,
«проти»-0
Рішення прийнято
СЛУХАЛИ:
Фіоктістова В.В., який запропонував проголосувати за ухвалення
рішення про допуск кандидатів до участі в конкурсі на заміщення вакантної
посади генерального директора КП «Поділ-Нерухомість», так як подані
кандидатами документи відповідають вимогам пункту 2 статті 7 Положення
про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів
господарювання комунального сектора економіки в місті Києві.
Голосували за пропозицію Фіоктістова В.В.:
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
ЄГОРОВ І.А.
за
ШАПОВАЛ А.А.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
ФІОКТІСТОВ В.В.
за
ЛОПАТА О.І.
за
ПИНДИК В.В.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ЗАКАЛЬ 0 .0 .
за
«ЗА» -11, «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 надати
кожному кандидату для презентації
конкурсних пропозицій та проведення співбесіди з ними - до 15 хвилин часу.
Фіоктістов В.В. запросив першого конкурсанта ДОРОФІЯ А.О. до
презентації своїх конкурсних пропозицій.
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 склади готової продукції), 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 вирішення питання щодо реконструкції майнового комплексу КП
«Житній ринок», організації охорони ринку.
ВИСТУПИЛИ:
Пиндик В.В., який зазначив, що конкурсант наголосив про необхідність
залучення висококваліфікованих спеціалістів на підприємство та поцікавився
умовами їх залучення.
Лопата О.І., яка поцікавилась, яким чином змотивують людей, що
створюють осередок стихійної торгівлі біля ринку, на здійснення торгової
діяльності у приміщенні ринку.
Фіоктістов В.В., який поцікавився, чи ознайомлений конкурсант з
порядком надання в оренду комунального майна та формуванням розміру
орендної плати за використання нежитлових приміщень комунальної власності
територіальної громади міста.
Сатановський С.В., який наголосив, що конкурсант приймав участь у
конкурсі на посаду генерального директора КП «Житній ринок» у минулий раз
та поцікавився наявністю у нього нових ідей для покращення роботи КП .
СЛУХАЛИ:
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який запросив другого конкурсанта
ЛЕВІТАСА А.І., що виконує обов’язки генерального директора КП «Житній
ринок» для презентації конкурсних пропозицій
Левітас А.І. виступив з конкурсними пропозиціями, які містили два
пріоритетні напрямки розвитку підприємства: перший - ефективна
реорганізація КП, запуск механізмів для розвитку прибутковості КП, та
другий - відбудова культурного, соціального значення ринку. Також пропозиції
містили концепцію модернізації КП, що включала модернізацію та
впорядкування торговельних місць першого поверху, створення фуд-зони на
площах другого поверху для розміщення ресторанів, кафе та барів.
Покращення фінансових показників підприємства планується за рахунок
залучення нових підприємців, у тому числі виробників власної
сільськогосподарської продукції, здачі в оренду приміщень другого поверху
для проведення культурно-масових, розважальних заходів, розміщення
еколавок, точок з продажу сільськогосподарської продукції. Запропоновано
укладання договорів оренди на приміщення третього поверху будівлі для
розміщення розважального комплексу. Також заплановано надходження
додаткових коштів на підприємство за рахунок розміщення паркувального

майданчика біля будівлі ринку, проведення у літній період вуличного
фестивалю їжі на відкритому майданчику ринку,тощо.
ВИСТУПИЛИ:
Бродський О.Я., який поцікавився досягненнями конкурсанта на посаді
виконувача обов’язків генерального директора КП «Житній ринок».
Пиндик В.В., який поцікавився планами конкурсанта щодо ліквідації
несанкціонованої вуличної торгівлі біля ринку, наявністю соціальних місць на
ринку для торгуючих та прибутком підприємства за останній рік.
Чуздюк О.О., який поцікавився освітою конкурсанта та заходами, що
будуть проводитись для боротьби з корупцією на КП.
Лопата О.І.,яка поцікавилась наявністю колективного договору на
підприємстві.
СЛУХАЛИ:
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який запросив третього конкурсанта
ЛОБІКОВА Д.В. для презентації конкурсних пропозицій.
Лобіков Д.В. не з’явився на засідання Комісії.
СЛУХАЛИ:
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який запросив четвертого конкурсанта
МОСІЙЧУКА М.С. для презентації конкурсних пропозицій.
Мосійчук М.С. на розгляд конкурсних пропозицій не з’явився.
СЛУХАЛИ:
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який запросив п ’ятого конкурсанта
РОМАНЮКА О.В. для презентації конкурсних пропозицій
Романюк О.В. виступив з конкурсними пропозиціями, які містили аналіз
роботи КП. Були визначені наступні завдання для реалізації стратегічного
плану КП: здійснення капітальної реконструкції будівлі, розширення спектру
послуг КП, модернізація торговельних місць та покращення маркетингової
політики підприємства, впровадження
активної рекламної кампанії,
облаштування паркомісць, укладення з фермерами ф’ючерсних договорів на
поставку продукції. Нова концепція діяльності ринку передбачала розподілення
території ринку на чотири зони: 1 зона на 1 поверсі - для продажу продуктів
харчування, друга зона на 2 поверсі - зона громадського харчування, третя зона
- виставковий комплекс, четверта зона (прилегла до ринку територія)- для
проведення тематичних фестивалів, ярмарок, тощо.
Проект стратегічного плану містив наступні напрямки: розробка сучасної
концепції
ринку,
запровадження
ефективного
механізму
розвитку
прибутковості підприємства, оптимізація структури витрат, залучення
інвестицій до реалізації проекту; за рахунок сучасних технологій - організація
взаємодії продавців та покупців товарів і послуг.
ВИСТУПИЛИ:
Галась О.І., який поцікавився трьома першими кроками конкурсанта на
посаді керівника підприємства.

Сатановський С.В., який поцікавився трудовою діяльністю конкурсанта
на посадах заступника директора Деміївського ринку Голосіївського району м.
Києва та на інших посадах.
СЛУХАЛИ:
Голову комісії Фіоктістова В.В., який запропонував на час підрахунку
балів, набраних конкурсантами, перейти до розгляду 4 питання порядку
денного та оголосити 20.02.2020 конкурс на заміщення вакантної посади
директора КП «Печерськсервіс».
Голосували за зазначену пропозицію:
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
БЕРЕЗШКОВ О.І.
за
ЄГОРОВ I.A.
за
ШАПОВАЛ A.A.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
ФІОКТІСТОВ В.В.
за
ЛОПАТА О.І.
за
ПИНДИК В.В.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ЗАКАЛЬ О.О.
за
«ЗА» -11, «утримався» - 0,«проти»-0
Рішення прийнято.
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:
Дорофій А.О.

152 бали;

Левітас А.І.

172 балів;

Романюк О.В.

159 балів

По кількості набраних балів місця між конкурсантами розподілено
наступним чином:
1 місце - Левітас А.І.
2 місце - Романюк О.В.
3 місце - Дорофій А.О.
СЛУХАЛИ:
Голову комісії Фіоктістова В.В., який запропонував членам комісії
визначитись щодо поіменного голосування за кожного кандидата або
голосування за двох кандидатів одночасно для подання їх на розгляд
Київському міському голові.

ВИСТУПИЛИ:
Пиндик В.В., який запропонував поіменне голосування.
СЛУХАЛИ:
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який
запропонував першим
проголосувати за кандидатуру Левітаса А.І., який набрав найбільшу кількість
балів.
Голосували за пропозицію Фіоктістова В.В.:
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
СГОРОВ I.A.
за
ШАПОВАЛ A.A.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
ФІОКТІСТОВ В.В.
утрим
ЛОПАТА О.І.
утрим
ПИНДИК В.В.
утрим.
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ЗАКАЛЬ О.О.
за
«ЗА» - 8, «утримався» - 3,«проти»-0
Рішення не прийнято.
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який запропонував проголосувати за
кандидатуру Романюка О.В., який посів 2 місце по кількості балів.
Голосували за пропозицію Фіоктістова В.В.:
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
СГОРОВ I.A.
за
ШАПОВАЛ A.A.
за
ГАЛАСЬ О.І.
утрим
ФІОКТІСТОВ В.В.
за
ЛОПАТА О.І.
за
ПИНДИК В.В.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
утрим
ЗАКАЛЬ О.О.
за
«ЗА» - 9, «утримався» - 2,«проти»-0
Рішення прийнято.
Голову Комісії Фіоктістова В.В., який запропонував проголосувати за
кандидатуру Дорофія А.О., який посів 3 місце по кількості набраних балів.
Голосували за пропозицію Фіоктістова В.В.:
БРОДСЬКИЙ О.Я.
утрим
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
СГОРОВ I.A.
утрим
ШАПОВАЛ A.A.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за

ФІОКТІСТОВ В.В.
утрим
ЛОПАТА О.І.
за
ПИНДИК В.В.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
утрим
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ЗАКАЛЬ 0 .0 .
за
«ЗА» - 7, «утримався» - 4,«проти»-0
Рішення не прийнято.
Таким чином, тільки один претендент набрав достатню кількість голосів Романюк О.В.
Г оловою комісії було запропоноване повторне голосування за
кандидатури Левітаса А.І. та Дорофія А.О.
За кандидатуру Левітаса А.І. наступні результати повторного
голосування:
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
БЕРЕЗНІКОВ 0.1.
за
ЄГОРОВ I.A.
утрим
ШАПОВАЛ A.A.
за
ГАЛАСЬ 0.1.
за
ФІОКТІСТОВ В.В.
утрим
ЛОПАТА О.І.
утрим
ПИНДИК В.В.
утрим
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ЗАКАЛЬ 0 .0 .
за
«ЗА» - 7, «утримався» - 4,«проти»-0
Рішення не прийнято.
За кандидатуру Дорофія А.О. наступні результати повторного
голосування:
БРОДСЬКИЙ О.Я.
утр
БЕРЕЗШКОВ 0.1.
утр
СГОРОВ I.A.
за
ШАПОВАЛ A.A.
утр
ГАЛАСЬ 0.1.
за
ФЮКТ1СТ0В В.В.
за
ЛОПАТА 0.1.
за
ПИНДИК В.В.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
утрим
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ЗАКАЛЬ 0 .0 .
за
«ЗА» - 7, «утримався» - 4, «проти»-0
Рішення не прийнято.
Головою Комісії було запропоновано голосування за дві кандидатури
одночасно.

Першим було запропоновано голосування за кандидатури Левітаса А.І. та
Романюка О.В. .
БРОДСЬКИЙ О .Я.
утр
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
утр
ЄГОРОВ I.A.
за
ШАПОВАЛ A.A.
утр
ГАЛАСЬ 0.1.
за
ФІОКТІСТОВ В.В.
за
ЛОПАТА 0.1.
за
ПИНДИК В.В.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
утрим
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ЗАКАЛЬ 0 .0 .
за
«ЗА» - 7, «утримався» - 4, «проти»-0
Рішення не прийнято.
Другою було запропоновано голосування за кандидатів Дорофія А.О. та
Романюка О.В.
Результати голосування наступні.
БРОДСЬКИЙ О.Я.
утр
БЕРЕЗН1КОВ 0.1.
утр
СГОРОВ I.A.
за
ШАПОВАЛ A.A.
утр
ГАЛАСЬ 0.1.
за
ФЮКТ1СТОВ В.В.
за
ЛОПАТА 0.1.
за
ПИНДИК В.В.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
утрим
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ЗАКАЛЬ 0 .0 .
за
«ЗА» - 7, «утримався» - 4, «проти»-0
Рішення не прийнято.
СЛУХАЛИ:
Голову комісії Фіоктістова В.В., який запропонував на засіданні комісії
оголосити повторний конкурс на заміщення вакантної посади генерального
директора комунального підприємства «Житній ринок».
Голосували за пропозицію Фіоктістова В.В. щодо оголошення 20.02.2020
повторного конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора
КП «Житній ринок»:
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
БЕРЕЗНІКОВ 0.1.
за
ЄГОРОВ I.A.
за
ШАПОВАЛ A.A.
за
ГАЛАСЬ 0.1.
за
ФІОКТІСТОВ В.В.
за
ЛОПАТА 0.1.
за

пиндик в.в.
ЧУЗДЮК 0 .0 .
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
ЗАКАЛЬ 0 .0 .
«ЗА» -11, «утримався» - 0,«проти»-0
Рішення прийнято.

за
за
за
за

3. СЛУХАЛИ:
Голову комісії Фіоктістова В.В., який наголосив, що відповідно до
затвердженого тайм-лайну наступні засідання комісії відбудуться 18.03.2020 розгляд та оцінка конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення вакантної
посади генерального директора КП «Поділ-Нерухомість» та 19.03.2020 розгляд та оцінка конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення вакантної
посади директора КП «Київська спадщина».
ВИСТУПИВ:
Бродський О.Я., який звернувся з проханням перенести засідання Комісії
з 19.03.2020 на 20.03.2020 у зв’язку із можливим проведенням пленарного
засідання сесії Київради 19.03.2020.
Голосували за пропозицію щодо проведення засідань Комісії 18.03.2020
та 20.03.2020:
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
СГОРОВ I.A.
за
ШАПОВАЛ A.A.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
ФІОКТІСТОВ В.В.
за
ЛОПАТА О.І.
за
ПИНДИК В.В.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
ЗАКАЛЬ О.О.
за
«ЗА» -11, «утримався» - 0, «проти»-0
Рішення прийнято.
Також головою комісії було зазначено, що у тайм-лайн роботи комісії
буде внесено відповідні зміни у зв’язку із оголошенням повторного конкурсу на
КП «Житній ринок» та пропозицією щодо зміни дати засідання комісії з
19.03.2020 на 20.03.2020.
4. Інші питання.
СЛУХАЛИ:
Фіоктістова В.В., який наголосив, що за пропозицією секретаря комісії
Пиндика В.В. буде підготовлено листи на депутатські фракції у Київській
міській раді, представники яких постійно не відвідують засідання комісії або
мають багато пропусків засідань без поважних причин, що ускладнює

ефективну роботу
Комісії.
Голова комісії

інші кандидатури до складу

КОМІСІЇ, 3 прохі

ТІСТОВ

в.в.

РОДСЬКИЙ О.Я.

Члени комісії

НІКОВ О.І.
ШАПОВАЛ A.A.
у

ГАЛАСЬО.І.
ЄГОРОВ I.A.
Ат а н о в с ь к и й с .в .
ЛОПАТА 0.1.
ЧУЗДЮК 0 .0 .
ЗАКАЛЬ 0 .0 .

Секретар комісії:

пиндик в.в.

