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засiдання постiйно дiючоТ KoHKypcHoi KoMicii для конкурсного вiдбору
кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарювання комунального

сектора економiки, пiдпорядкованих .Щепартаменту економiки та iнвестицiй
виконавчого органу Киiвськ_оi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoT

державноТ адмiнiстрацii)

l 7 листопада 2021 року м. Киiв

ПРИСУТНl:
АндрЕсвА
Катерина Свгенiвна

Андронов
Владислав Свгенович

БIлич
наталiя Миколаiвна

кАспрук
Леся ,Щеонiзiiвна

мАиоров
свгенiй Валентинович

мАлЕнко
Григорiй Сергiйович

мЕльник
наталiя олегiвна

опАдчии
Iгор Михайлович

заступник начzLпьника управлlння
дiяльностi заступника мiського
секретаря Киiвськоi MicbKoi ради

депутат Киiвськоi MicbKoi ради,
депутатськоi фракцii (ГОЛОС)

представник громадськоl
<Всеукраiнський центр протидii
сприяtlня правоохоронним
<Антикорупцi йна iнiцiатива>

депутат Киiвськоi MicbKoT ради! депутатська
фракцiя Полiтичноi партii (УДАР Вiталiя
Кличка>

нач€шьник вiддiлу по роботi з персоналом

.Щепартаменту економiки та iнвестицiй
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради
(Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii)

заступник начаJIьника юридичного вlддlлу
комунального пiдприемства виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) <Киiвське iнвестицiйне
агентство))

органlзацll
корупчii та

органам

I,олова

!иректор Щепартаменту економlки та
органу Киiвськоi
мiськоi державноi

lIIвсстиtllи виконавчого
мiськоi ради (Киiвськоi
алм iH icTpauii)

депутат Киiвськоi MicbKoi ради, член постiйноi
KoMicii Киiвськоi MicbKoi рали з питань
бюлжету та соцiал ьно-економiч ного розвитку
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САМОЙЛЕНКО
Олександр Григорович

слончАк
Володимир Вiкторович

представник громадськоl
<ВсеукраТнський центр протидii
сприяння правоохоронним
<Антикорупцiйна iнiцiатива>

депутат Киiвськоi MicbKoi ради,
фракцiя <Всеукраiнське
<Батькiвцина>

органiзацii
корупцii та

органам

депутатська
об'сднання

цАрЕнко
Михайло Олександрович

яроIrrFнко
Роман Валерiйович

ВЦСУТНI:
BITPEHKo
Андрiй Олександрович

смЕць
Леонiд Олександрович

ПОJUIТИКIН
Олександр Михайлович

прокопIв
Володимир Володимирович

труБILц4н
Владислав Сергiйович

ФЕДОРЕНКО
Ярослав Юрiйович

На засiданнi KoMicii також присутнi:

КОВАЛЕНКО
Лариса Миколаiвна

депутат Киiвськоi
депутатська фракцiя
ПЛАТФоРМА - ЗА ЖИТТЯ)

депутат КиiвськоТ MicbKoi

фракцiя <Сднiсть>

мiськоi ради,
(опоЗицIIzнА

ради, депутатська

депутат КиiвськоТ мiськоi ради, голова
лостlиноl koMlcll киlвськоl Mlcbkol ради з
питань бюджету та соцiально-економ iчного

розвитку

депутат КиiвськоI MicbKoT ради, голова
постiйноТ KoMicii КиТвськоТ MicbKoi ради з
питань регламенту, депутатськоi етики та
запобiгання корупчii

радник першого заступника голови Киiвськоi
MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ на громадських
засадах з питань взаемодii з органами державноi
влади та соцiально - економiчних питань

депутат Киiвськоi MicbKoi ради, голова
депутатськоi фракцii полiтичноi партii
<европейська солiдарнiсть>

депутат Киiвськоi MicbKoi ради, депутатська
фракцiя (СЛУГА НАРОДУ>

депутат Киiвськоi MicbKoi ради, депутатська
фракцiя <еднiсть>

головнии спецlalлlст вrддiлу по роботi з персоналом
Щепартаменту економiки та iнвестицiй виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) (органiзацiйне забезпечення

роботи KoMicii)
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Забезпечуеться здiйснення вiдеофiксацii засiдання KoMicii з урахуванням
пункту 5 cTaTTi 5 Положення про конкурсний вiдбiр кандидатур на посади
керiвникiв суб'сктiв господарювання комунального сектора економiки в MicTi
Кисвi, затвердженого рiшенням Киiвськоi MicbKoi ради ЛЪ 786/786
вiд 21,07.20lб (далi - Положення).

Член KoMicii Щаренко М. О. залишив засiдання KoMiciT.

ПОРЯДОКЩЕННИЙ:
l. Органiзацiйнi питання роботи конкурсноi KoMicii.
2. Обрання Голови та Секретаря конкурсноi Koмicii.
3. Ознайомлення членiв KoMicii з дiяльнiстю комунального пiдприемства,
посада керiвника якого е вакантною.
4. Ознайомлення членiв KoMicii з органiзацiйними питаннями роботи
KoMicii до наступного iT засiдання та визначення дати наступного засiдання
конкурсноi KoMiciT.

1. СЛУХАЛИ:
Щиректора Щепартаменry економiки та iнвестицiй виконавчого органу

КиiвськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ)
Мельник Н. О., яка поiнформувала присутнiх, що дана конкурсна комiсiя

утворена розпорядження КиТвського мiського голови вiд 2З жовтня 2021 року
Nч 939 кПро внесення змiн до складу постiйно дiючоi конкурсноi KoMiciT для
конкурсного вiдбору кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв
господарювання комунaшьного сектора економiки, пiдпорядкованих
.Щепартаменту економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi

ради (КиiвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрацii)> зi змiнами (далi - Комiсiя).
кандидаryри до складу koMicii були визначенi в порядку, передбаченому
положенням.

Пiсля чого було запропоновано затвердити порядок денний першого
засiдання KoMicii.

ВИРIШИЛИ: затвердити запропонований порядок денний засiдання KoMicii.
Голосували: <за> - 1l;
<проти> - 0;

<утримались> - 0.
Рiшення прийнято

Член KoMici[ Il,apeHKo М. О. повернувся на засiдання KoMicii.

2. СЛУХАЛИ:
Мельник Н. О., яка наголосила про необхiднiсть обрання голови та секретаря
KoMiciT, вiдповiдно до Положення.

ВИСТУПИЛИ:
Андронов В. €., який запропонував обрати головою KoMicii Маленка Г. С.
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Слончак В. В., який запропонував обрати головою KoMicii Щаренка М. О.
IdapeHKo М. О., який вiдмовився вiд пропозицii бути обраним головою KoMicii
Мельник Н. О., яка запропонув€Iла обрати головою KoMicii Маленка Г. С.

ВИРIШИЛИ: голосувати за пропозицiю обрати головою KoMicii Ma_,reHKa Г. С.
Голосу вал и: <за> - l2;
<проти> - 0;
<уцимались> - 0.
Рiшення прийнято

СЛУХАЛИ:
Мельник Н. О., яка запропонув€lла свою кандидатуру на посаду секретаря
KoMicii, або кандидатуру Бiлич Н. М,

ВИСТУПИЛИ:
Андронов В. €., який пiдтримав кандидатуру Бiлич Н. М. на посаду секретаря
KoMicii.

ВИРIШИЛИ: голосувати за пропозицiю обрати секретарем KoMicii Бiлич Н, М.
Голосували: <<за>> - 12;

<проти> - 0;
<утримались>> - 0.
Рiшення прийнято

3. СЛУЬЛИ:
Мельник Н. О.' яка ознайомила членiв KoMicii з дiяльнiстю комунального
пiдприемства виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) <Киiвське iнвестицiйне агентство)) та наголосила про
необхiднiсть проведення конкурсного вiдбору на замiщення вакантноi посади
директора зазначеного комунального пiдприемства,

4. СЛУХАЛИ:
Мельник Н. О., яка поiнформувала членiв KoMicii, що вiдповiдно до
Положення про конкурсний вiдбiр кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв
гослодарювання комун,Lльного сектора економiки в MicTi Кисвi, для подальшоi

роботи KoMicii необхiдно затвердити Регламент ii роботи.

Також, Мельник Н. О. повiдомила, що на виконання гryнкту 4 Положення, не
пiзнiше наступного робочого дня пiсля першого засiдання KoMicii у
письмовому виглядi необхiдно витребувати у суб'екта господарювання
вiдомостi про його фiнансово-економiчне становище, обумовленi частиною
сьомою cTaTTi 7 вiдповiдного Положення, та звiт про фiнансово-господарську
дiяльнiсть суб'екта господарювання за ocTaHHi 12 мiсяцiв.

ВИСТУПИЛИ:
Маленко Г. С., який запропонував визначити дату наступного засiдання
KoMicii 25 листопада 2021 року.
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Щаренко М. О., який запропонував визначити дату наступного засiдання
KoMicii 24 листопада 2021 року,

ВИРIШИЛИ:
l. [оручити секретарю KoMiciT розробити про€кт Регламенту KoMicii та про€кт
оголошення про проведення конкурсу, надати iх на ознайомлення BciM членам
KoMicii та винести на розгляд на наступне засiдання KoMicii, а також
пiдготувати запит до комунального пiдприсмства виконавчого органу КиТвськоi
MicbKoi ради (КиiвськоI MicbKoT державноТ адмiнiстрацii) кКиiвське iнвестицiйне
агентство> про надання вiдповiдних фiнансових документiв.

2. Визначити дату наступного засiдання KoMicii 25 листопада 2021 року об
l 1.00 год. у примiщеннi КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii за адресою:
вул. Хрещатик, З6.

Голосували: <за> - 12;

<проти> - 0;

<утрима_llись> - 0.
Рiшення прийнято

Голова KoMicii: lr, Григорiй МАЛЕНКОL

Катерина АНДРЕеВА

Владислав АНДРОНОВ

Леся КАСПРУК

Свгенiй МАЙоРоВ

наталiя МЕльник

Iгор ОПАДЧИЙ

Олександр САМОЙЛЕНКО

кв

Михайло tЦРЕНКО

Роман ЯРоШЕНКо

Секретар KoMicii: Наталiя БlЛИtl

Члени KoMicii:


