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ПРОТОКОЛ № 10
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 12 лютого 2018 року
Початок засідання о 12.00

Закінчення засідання о 14.00

ПРИСУТНІ:
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

БРОДСЬКИИ
Олександр Якович

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

ГАЛАСЬ
Олег Іванович

радник Київського міського голови

ГАЛАЙЧУК
Ігор Васильович

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

КОНДРАШОВА
Наталія Михайлівна

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

ЛОПАТА
Ольга Іванівна

голова професійної спілки працівників
агропромислового комплексу

ОСАДЧУК
Андрій Петрович

депутат Київської міської ради,
секретар постійної комісії Київської
міської ради з питань дотримання

законності, правопорядку та
запобігання корупції
ПОПОВ
Денис В’ячеславович

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

ТРЕСТЕР
Юлія Олександрівна

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

САТАНОВСЬКИЙ
Сергій Васильович

радник Київського міського голови

ЧУЗДЮК
Олег Олексійович

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

ВІДСУТНІ:
ДРЕШН
Антон Вікторович

депутат Київської міської ради,
фракція «Солідарність»

ЄГОРОВ
Ігор Анатолійович

представник громадської організації
«Антикорупційний підприємницький
фронт»

ТАСЛІЦЬКИЙ
Герман Ігорович

представник громадської організації
«Спілка орендарів і підприємців
України»

КУЗИК
Петро Миколайович

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора
комунального підприємства «Печерськсервіс»
2. Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення
вакантної посади директора КП «Світоч» м. Києва та проведення співбесіди з
ними. Визначення двох кандидатів на одну керівну посаду
Термін розгляду питання - 3 години
3. Здійснення організаційних заходів (оприлюднення на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва кіеусііу.§оу.иа конкурсних
пропозицій кандидатів на заміщення вакантної посади директора КП «Світоч»
м. Києва та підготовка подання на ім’я Київського міського голови).
Термін розгляду питання - 10 хвилин.
4. Визначення дати наступного засідання постійно діючої конкурсної
комісії - 02.03.2018 (оцінка конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення
вакантної посади генерального директора КП «Житній ринок»).
Термін розгляду питання - 10 хвилин.
СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка попередила членів Комісії, що
ведеться аудіозапис засідання Комісії.
Голова Комісії запропонувала проголосувати за порядок денний роботи
Комісії.
ВИСТУПИЛИ:
Кондрашова Н.М., яка повідомила про вакантну посаду директора КП
«Печерськсервіс» у зв’язку із звільненням з посади 04.12.2017 керівника
підприємства та запропонувала проголосувати за оголошення конкурсу по КП
«Печерськсервіс» після розгляду конкурсних пропозицій кандидатів на
заміщення вакантної посади директора КП «Світоч» м. Києва.
Осадчук А.П., який підтримав пропозицію Кондрашової Н.М. та
запропонував змінити черговість розгляду першого та другого питань порядку
денного.
Голова Комісії запропонувала проголосувати за порядок денний
роботи Комісії.
Голосували за порядок денний роботи Комісії :
ЛОПАТА О.І.
за
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
за
ГАЛАЙЧУК І.В.
за
ПОПОВ Д.В.
за
БРОДСЬКИЙ О .Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК О.О.
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за

«ЗА» - 12 , «утримався» - 0, «проти» -0.
Рішення прийнято .
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., який повідомив, що відповідно до інформації, наданої
Департаментом щодо керівників підпорядкованих комунальних підприємств,
термін дії контракту директора КП «Бессарабський ринок» закінчується
25.06.2018, директора КП «Володимирський ринок» - 28 квітня 2018 року та
наголосив на необхідності вчасного розгляду питань, пов’язаних з призначенням
керівників зазначених комунальних підприємств.
1. СЛУХАЛИ :
Кондрашову Н.М., яка повідомила, що на порядку денному роботи
Комісії розгляд конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення вакантної
посади директора КП «Світоч» м. Києва для визначення двох кандидатур для
подання Київському міському голові. Було запропоновано надати кожному
кандидату для презентації конкурсних пропозицій - до 10 хвилин часу та
членам конкурсної комісії для проведення співбесіди з кандидатом - до 15
хвилин.
ВИСТУПИЛИ:
Заступник начальника управління торгівлі та побуту Департаментуначальник відділу торгівлі
Шутенко В.Л., яка надала характеристику
комунального підприємства «Світоч» м. Києва та зазначила його проблемні
питання.
Осадчук А.П., який проінформував, що в першу чергу Департамент
повинен
визначатись щодо доцільності
функціонування комунального
підприємства та тих задач, які перед ним стоять.
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запросила першого конкурсанта ТВЕРДОСТУПА
О.В. для презентації своїх конкурсних пропозицій.
Твердоступ О.В. виступив з конкурсними пропозиціями, які містили
аналіз роботи підприємства (його сильні та слабкі сторони), першочергові
завдання роботи КП (адміністративні, організаційні) та стратегічні напрями
розвитку комунального підприємства: виведення підприємства на рівень
прибуткового (збільшення доходів не менш як на 10%), створення нових
робочих місць, залучення інвестицій.
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., який поцікавився, яким видом діяльності має займатись
підприємство для заробляння коштів та чи був у конкурсанта досвід в
питаннях проведення процедури реорганізації підприємств.
Лопата О.І., яка поцікавилась наявністю у конкурсанта досвіду в питаннях
управління колективом.
Чуздюк О.О., який поцікавився наявністю у конкурсанта досвіду в
питаннях залучення інвестицій.
Трестер Ю.О., яка поцікавилась наявністю/відсутністю конфлікту
інтересів кандидата з членами конкурсної комісії.
Попов Д.В., який поцікавився наявністю у конкурсанта досвіду в
питаннях проведення успішних переговорів з інвесторами.

СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запросила другого конкурсанта БІЛИК О.О. для
презентації своїх конкурсних пропозицій.
Білик 0 .0 . виступив з конкурсними пропозиціями, які містили проект
стратегічного плану розвитку КП «Світоч» м. Києва на середньострокову
перспективу (передача в тимчасове користування 40 одиниць площадок для
організації торговельних майданчиків, як це передбачено розпорядженням
виконавчого органу КМР (КМДА) від 26.05.2015 № 507, організація сезонної
торгівлі, налагодження прямих зв’язків з виробниками сільськогосподарської
продукції, залучення інвестицій, забезпечення надходжень коштів до бюджету).
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., який зазначив, що акцент у пропозиціях конкурсанта з
приводу налагодження ефективної роботи КП зроблено на організації
сільськогосподарських ярмарків, якими займаються декілька комунальних
підприємств у місті. Також зауважив з приводу механізму реалізації продукції
за пільговими цінами для малозабезпечених категорій громадян.
Галась О.І, який поцікавився, чи є у конкурсанта зв’язки з
безпосередніми виробниками продукції.
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запросила третього конкурсанта МАНДРИК В.Л.
для презентації своїх конкурсних пропозицій.
Мандрик В.Л. виступила з конкурсними пропозиціями, які містили
першочерговий план (стратегічний і детальний) реорганізації підприємства,
направлений на забезпечення його ефективної діяльності. Головними задачами
стратегічного плану є забезпечення прибуткової діяльності комунального
підприємства та завершення процедури припинення та приєднання до нього
комунальних підприємств «Київські ринки», «Ріко» та «Домашній магазин».
Проект стратегічного плану розвитку КП включив проведення на базі КП
фестивалів-ярмарок різної тематики, створення мережі комплексних мінімагазинів для реалізації продукції за соціальними цінами в межах крокової
досяжності населення, упорядкування діяльності об’єктів ринкової торгівлі,
надання публічних послуг у сфері державної реєстрації (створення на базі КП
відділу державної реєстрації).
Також Мандрик В.Л. зазначила про необхідність отримання стартового
капіталу для погашення боргів перед бюджетом підприємств, що приєднуються
до КП «Світоч» м. Києва та припиняють свою діяльність. Це можливо,
наприклад, через залучення КП «Світоч» м. Києва до організації та проведення
ярмарків у місті Києві та зауважила, що КП «Світоч» м. Києва рішенням
Київської міської ради було перейменовано в КП «Столичні ярмарки».
ВИСТУПИЛИ:
Бродський О.Я., який наголосив на високому професійному рівні
кандидата. Також він зазначив, що до профільної комісії Київської міської ради
надходить багато звернень від власників (користувачів) об’єктів ринкової
торгівлі щодо оформлення права користування земельними ділянками, тому
кандидатом на посаду Мандрик В,Л. було запропоновано в тому числі цей
напрямок роботи комунального підприємства.

Осадчук А.П., який зауважив, що місто повинно надавати підприємцям
рівні умови для здійснення підприємницької діяльності, в тому числі в
питаннях отримання стартового капіталу.
Також він поцікавився стратегією надання адміністративних послуг, яку
планується реалізовувати на комунальному підприємстві, враховуючи той
факт, що цим питанням займаються спеціалізовані установи - Центри надання
адміністративних послуг.
Сатановський С.В., який поцікавився даними, вказаними у декларації
особи та вказав на відсутність інформації про участь Мандрик В.Л. у
політичних партіях.
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запросила конкурсанта КОЗУНЕНКО В.В. для
презентації конкурсних пропозицій.
Козуненко В.В. виступив з конкурсними пропозиціями, які містили шляхи
реалізації виконання рішення Київської міської ради від 17.04.2013 № 153/9210
«Про припинення комунального підприємства «Домашній магазин»,
комунального підприємства «Ріко» виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації), комунального підприємства «Київські ринки»
шляхом приєднання до комунального підприємства «Світоч» м. Києва»,
розвитку господарської діяльності КП за рахунок організації ярмаркових
заходів, залучення кредитних коштів, організації торгів на право розміщення
засобів і об’єктів пересувної та сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі,
перерозподіливши частину функцій між
комунальним підприємством
«Міський магазин» та комунальним підприємством «Світоч» м. Києва.
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., який зауважив, чому саме КП «Світоч» м. Києва має
отримати адміністративні преференції для своєї діяльності та поцікавився
наявністю досвіду у конкурсанта Козуненко В.В. для здійснення ліквідаційних
процедур.
Пиндик В.В. поцікавився розміром заробітної плати, на яку кандидат на
посаду директора КП претендує.
Осадчук А.П. зауважив, що жоден з кандидатів, на його думку, не надав
якісних конкурсних пропозицій щодо розвитку комунального підприємства.
Також було наголошено, що саме Департамент має визначитись щодо
доцільності функціонування того чи іншого комунального підприємства та
запропонувати нові стратегічні напрями роботи КП.
Кондрашова Н.М., яка наголосила на кількості балів, що набрано
конкурсантами на заміщення вакантної посади директора КП «Світоч» м. Києва
за результатами оцінювання конкурсних пропозицій кандидатів та співбесід з
ними:
Твердоступ О.В. - 68 балів;
Білик О.О. - 46 балів;
Мандрик В.Л. - 198 балів;
Козуненко В.В - 115 балів.
Бродський О.Я, Лопата О.І., Пиндик В.В., які запропонували підтримати
Мандрик В.Л. та Козуненко В.В та подати їх кандидатури на заміщення

вакантної посади директора КП «Світоч» на розгляд Київському міському
голові.
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запропонувала проголосувати за кандидатуру
Мандрик В.Л. для подання на розгляд Київському міському голові.
Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М.:
ЛОПАТА О.І.
за
БЕРЕЗНІКОВ 0.1.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАЙЧУК І.В.
за
ПОПОВ Д.В.
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
утримався
ГАЛАСЬ 0.1.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрималась
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
«ЗА» - 9 , «утримався» - 2, «проти» -0.
Рішення прийнято .
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запропонувала проголосувати за кандидатуру
Козуненко В.В. для подання на розгляд Київському міському голові.
ЛОПАТА 0.1.
за
БЕРЕЗНІКОВ 0.1.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАЙЧУК І.В.
за
ПОПОВ Д.В.
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
утримався
утримався
ГАЛАСЬ 0.1.
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
утримався
ТРЕСТЕР Ю.О.
утрималась
ЧУЗДЮК 0 .0 .
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
утримався
«ЗА» - 6 , «утримався» - 5, «проти» -0.
Рішення не прийнято .
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка запропонувала проголосувати за кандидатуру
Твердоступа О.В. для подання на розгляд Київському міському голові.
Голосували за пропозицію Кондрашової Н.М:
ЛОПАТА 0.1.
за
БЕРЕЗНІКОВ 0.1.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАЙЧУК І.В.
за
ПОПОВ Д.В.
за
БРОДСЬКИЙ О.Я.
за
ОСАДЧУК А.П.
утримався

ГАЛАСЬ 0.1.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
утримався
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
«ЗА» - 9 , «утримався» - 2, «проти» -0.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка наголосила, що за результатами голосування на
розгляд Київському міському голові буде подано дві кандидатури на заміщення
вакантної посади директора КП «Світоч» м.Києва - Мандрик В.Л. та
Твердоступа В.В.
2. СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка наголосила про необхідність оголошення
12.02.2018 конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального
підприємства «Печерськсервіс» у зв’язку із звільненням директора
підприємства 04.12.2017.
ВИСТУПИЛИ:
Осадчук А.П., який наголосив на необхідності
підготовки
Департаментом інформації щодо доцільності подальшої роботи зазначеного
комунального підприємства та надання на розгляд конкурсної комісії
пропозицій щодо його розвитку та запропонував перенести розгляд питання
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КП
«Печерськсервіс» на наступне засідання комісії.
Голосували за пропозицію Осадчука А.П.:
ЛОПАТА О.І.
за
БЕРЕЗНІКОВ О.І.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ГАЛАЙЧУК І.В.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ПОПОВ Д.В.
за
БРОДСЬКИИ О.Я.
Не голосував у зв’язку з відсутністю
ОСАДЧУК А.П.
за
ГАЛАСЬ О.І.
за
КОНДРАШОВА Н.М.
за
ПИНДИК В.В.
за
ТРЕСТЕР Ю.О.
за
ЧУЗДЮК 0 .0 .
^
за
САТАНОВСЬКИЙ С.В.
за
«ЗА» - 9 , «утримався» - 0, «проти» -0.
Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:
Голову комісії Кондрашову Н.М., яка наголосила про здійснення
наступних організаційних заходів: оприлюднення на Єдиному веб-порталі
територіальної громади міста Києва кіеусі1:у.§оу.иа конкурсних пропозицій
кандидатів на заміщення вакантної посади директора КП «Світоч» м. Києва та
підготовки подання на ім’я Київського міського голови щодо кандидатур на
заміщення вакантної посади директора КП «Світоч» м.Києва.

4. СЛУХАЛИ:
Кондрашову Н.М., яка наголосила, що наступне засідання комісії
відбудеться 02.03.2018, відповідно до плану-графіку роботи комісії., на якому
буде проводитись оцінка конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення
вакантної посади генерального директора КП «Житній ринок» та визначатись
дві кандидатури для подання на розгляд Київському міському голові. Також
було наголошено, що у зв’язку з поданням на заміщення вакантної посади
генерального директора КП «Житній ринок» документів 11 особами, засідання
комісії триватиме орієнтовно 6-8 годин.
Голова комісії

КОНДРАШОВА Н.М.

