
ПРОТОКОЛ № 1 
засідання постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору 

кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання комунального сектора 
економіки, підпорядкованих Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

22 вересня 2017 року м. Київ 

Присутні: 
1. Березніков Олександр Іванович, депутат Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних зв'язків, 
2. Веремеєнко Ольга Леонідівна, депутат Київської міської ради, депутатська 
фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», 
3. Дрепін Антон Вікторович, депутат Київської міської ради, член постійної 
комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку,% 
4. Золотухін Андрій Валерійович, керуючий директор інвестиційної групи «Озон 
Капітал», 
5. Ічкаленко Юлія Юріївна, член ревізійної комісії профспілкового комітету 
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 
6. Кривда Наталія Юріївна, представник громадської організації «Культурна 
асамблея», 
7. Маляревич Олесь Вікторович, депутат Київської міської ради, член постійної 
комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку, 
8. Назаренко Віктор Едуардович, депутат Київської міської ради, депутатська 
фракція «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», 
9. Омельченко Олександр Олександрович, депутат Київської міської ради, член 
постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, 
правопорядку та запобігання корупції, 
10. Принада Світлана Ігорівна, директор Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), 
11. Стадніченко Катерина Володимирівна, начальник управління персоналом та 
запобігання виникненню корупції Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), 
12. Трестер Юлія Олександрівна, радник заступника міського голови - секретаря 
Київської міської ради з питань соціальних комунікацій на громадських засадах 
Всього: 12 осіб 

Відсутні: 
1. Брущенко Володимир Володимирович, представник громадської організації 
«Антикорупційний комітет Майдану», 
2. Галась Олег Іванович, радник Київського міського голови (на громадських 
засадах), 



3. Павлик Віталій Андрійович, депутат Київської міської ради, фракція «Єдність», 
4. Странніков Андрій Миколайович, депутат Київської міської ради, фракція 
«Солідарність». 
Всього: 4 особи 

Також присутні на засіданні Комісії: 
Коваленко Лариса Миколаївна, головний спеціаліст відділу управління 

персоналу та запобігання виникненню корупції Департаменту економіки та 
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) - для забезпечення роботи Комісії, 

Біляєв Микита Олександрович, помічник-консультант депутата Київської 
міської ради Веремеєнко O.JI. 

Аудіофіксація засідання Комісії, з урахуванням пункту 5 статті 5 Положення 
про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання 
комунального сектора економіки в місті Києві, затвердженого рішенням Київської 
міської ради № 786/786 від 21.07.2016, забезпечується. 

Порядок денний: 

1. Вступне слово директора Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) Принади С.І. 
2. Обрання голови та секретаря комісії. 
3. Щодо розгляду проекту Регламенту підготовки та проведення засідань 
постійно діючої конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на посади 
керівників суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, 
підпорядкованих Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

1. Слухали: Принаду С.І., яка повідомила про утворення постійно діючої 
конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору кандидатур на посади 
керівників суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, 
підпорядкованих Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до 
розпорядження Київського міського голови від 01.09.2017 № 668. 

2. Слухали: Принаду С.І., яка запропонувала обрати головуючим 
Маляревича О.В. 

Голосували: 
«за» - 9 (Веремеєнко O.JL, Дрепін A.B., Золотухін A.B., Ічкаленко Ю.Ю., 

Кривда Н.Ю., Принада С.І., Стадніченко К.В., Трестер Ю.О.) 
«проти» - 0 
«утримались» - 1 (Маляревич О.В., Омельченко О.О.) 
Не голосували: Березніков О.І., Назаренко В.Е. 
Вирішили: обрати головуючим на засіданні постійно діючої конкурсної 

комісії Маляревича О.В. 
Слухали: Маляревича О.В., який запропонував обрати секретарем засідання 

Стадніченко К.В. 



Голосували: 
«за» - 9 (Веремеєнко O.JL, Дрепін A.B., Золотухін A.B., Ічкаленко Ю.Ю., 

Кривда Н.Ю., Маляревич О.В. Назаренко В.Е., Принада С.І., Трестер Ю.О.) 
«проти» - 0 
«утримались» - 1 (Стадніченко К.В., Омельченко О.О.) 
Не голосували: Березніков О.І., Назаренко В.Е. 
Вирішили: обрати секретарем на засіданні постійно діючої конкурсної 

комісії Стадніченко К.В. 

3. Виступили: Кривда Н.Ю., Веремеєнко O.JL, Дрепін A.B., які обговорили 
питання розгляду проекту Регламенту підготовки та проведення засідань постійно 
діючої конкурсної комісії, запропонували кожному члену комісії розглянути 
наданий проект та надати пропозиції на електронну адресу Стадніченко К.В. 

Виступив: Омельченко О.О., який запропонував здійснити процедуру 
обрання голови та секретаря постійної комісії після затвердження Регламенту 
підготовки та проведення засідань постійно діючої конкурсної комісії. 

Виступили: Березніков О.І., Веремеєнко O.JL, Кривда Н.Ю., 
Принада С.І., Маляревич О.В., які обговорили терміни проведення наступного 
засідання, після опрацювання проекту Регламенту, не раніше ніж через один 
місяць. 

Омельченко 

К.В. Стадніченко 


