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ПРОТОКОЛ № 13 
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 25 квітня 2018 року

Початок засідання о 10.00 Закінчення засідання о 10.30

ПРИСУТНІ:
члени постійно діючої конкурсної комісії:

КОНДРАШОВА 
Наталія Михайлівна

ПИНДИК
Валерій Вікторович

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

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

ТРЕСТЕР
Юлія Олександрівна

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

ЛОПАТА 
Ольга Іванівна

ВІДСУТНІ:

БРОДСЬКИЙ 
Олександр Якович 

(участь у роботі іншої комісії)

БЕРЕЗНІКОВ 
Олександр Іванович 
(відрядження)

голова професійної спілки 
працівників агропромислового 
комплексу

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

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



ГАЛАСЬ 
Олег Іванович 
(відрядження)

ГАЛАЙЧУК
Ігор Васильович
(участь у роботі іншої комісії)

ЄГОРОВ
Ігор Анатолійович 
(відрядження)

КУЗИК
Петро Миколайович

ОСАДЧУК 
Андрій Петрович 
(відрядження)
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радник Київського міського голови

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

представник громадської організації 
«Антикорупційний фронт»

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

депутат Київської міської ради, 
секретар постійної комісії Київської 
міської ради з питань дотримання 
законності, правопорядку та 
запобігання корупції

ПОПОВ
Денис Вячеславович

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

ТАСЛІЦЬКИЙ 
Герман Ігорович 
(участь у роботі семінару)

САТАНОВСЬКИЙ 
Сергій Васильович 
(відрядження)

ЧУЗДЮК 
Олег Олексійович

представник громадської організації 
«Спілка орендарів і підприємців 
України»

радник Київського міського голови

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

ДРЕШН
Антон Вікторович

депутат Київської міської ради, 
фракція «Солідарність»



ЗАПРОШЕНІ:
Кандидати на посаду директора комунального підприємства «Київський 

іподром», представники трудового колективу комунального підприємства 
«Київський іподром».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення 
вакантної посади директора КП «Київський іподром» та проведення співбесіди 
з ними. Визначення двох кандидатів на одну керівну посаду

Термін розгляду питання -  3 години
2. Здійснення організаційних заходів (оприлюднення на Єдиному веб- 

порталі територіальної громади міста Києва kievcity.gov.ua конкурсних 
пропозицій кандидатів на заміщення вакантної посади директора КП 
«Київський іподром» та підготовка подання на ім’я Київського міського 
голови).

3. Інші питання.

СЛУХАЛИ:

Голову комісії Кондрашову Н.М., яка повідомила про відсутність 
кворуму на засіданні Комісії.

Проінформувала, що відповідно до підпункту 4.5. пункту 4 Регламенту 
роботи комісії, у разі можливої відсутності на засіданні Комісії член Комісії 
зобов’язаний за 24 години до початку засідання поінформувати про це голову 
та/або секретаря Комісії, в тому числі шляхом направлення електронного листа 
або повідомлення в іншій формі, відправлення та отримання якого може бути 
підтверджено у встановленому порядку.

Інформацію про дату, час та місце проведення засідання Комісії 
Департаментом було розміщено на Єдиному веб-порталі територіальної 
громади міста Києва за 48 годин до її початку, відповідно до Положення.

За 24 години до початку засідання Комісії про свою готовність взяти в неї 
участь проінформувало 10 членів комісії, що свідчило про наявність кворуму.

Про причини своєї відсутності на засіданні Комісії в установленому 
порядку попередив Осадчук А.П. Також про свою можливу відсутність на 
засіданні Комісії попередили у телефонному режимі 24.04.2018 члени Комісії 
Березніков О.І., Галайчук І.В.,Тасліцький Г.І. та Єгоров І.А.

Інші члени Комісії вчасно та в установленому порядку не попередили 
голову та/або секретаря Комісії про їх відсутність на засіданні Комісії, не 
надали інформацію щодо причин відсутності, що призвело до зриву засідання 
Комісії.

Кондрашова Н.М. наголосила, що розгляд конкурсних пропозицій 
кандидатів на заміщення вакантної посади директора комунального 
підприємства «Київський іподром» буде перенесено на іншу дату, про що
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кандидатів буде в установленому порядку повідомлено та вибачилась перед 
конкурсантами за відсутність кворуму для прийняття необхідних рішень. Також 
Кондрашова Н.М. повідомила, що буде підготовлено інформаційний лист на 
ім’я Київського міського голови з метою унеможливлення виникнення такої 
ситуації у майбутньому.

Голова комісії 

Члени комісії

Секретар комісії:

КОНДРАШОВА Н.М.

ЛОПАТА О.І.

ТРЕСТЕР Ю.О.



ОКРЕМА ДУМКА 

члена 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 Пиндика В.В.

На мою думку відомості викладені в протоколі не відповідають 

фактичним обставинам, а саме визначення причин та підстав відсутності 

членів комісії. Відповідно до регламенту і положення «Про конкурсний 

підбір кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання 

комунального сектора економіки в місті Києві, затвердженого рішенням 

Київської міської ради від 21.07.2016 №786/786, члени комісії зобов’язані 

попередити в письмовій формі голову та секретаря комісії про свою 

відсутність, та причини відсутності на засіданні комісії. Відповідно до 

відомостей та інформації наданої Головою комісії та секретарем на передодні 

засідання тільки член комісії Осадчук А.ГІ. належним чином повідомив про 

свою відсутність. Інші члени комісії, що були відсутні на засіданні 25.04.2018 

року порушили прямі вимоги регламенту та положення щодо обов’язкового 

попереднього повідомлення про свою відсутність в порядку, визначеному 

регламентом та положенням, щодо обов’язку бути на кожному засіданні.

В зв’язку з цим, відомості викладені в протоколі суперечать фактичним 

обставинам скликання та проведення засідання комісії 25.04.2018 року, що не 

відбулося у зв’язку із відсутністю кворуму.

Член конкурсної комісії

Представник експортно-фахового середовища 

від фракції “Обєднання Самопоміч” у 

Київській міській раді 1 Іиндик В.В.




