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засiдання постiйно дiючоi KoHKypcHoi KoMicii для конкурсного вiдбору
кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв господарювання комунального

сектора економiки, пiдпорядкованих f{епартаменту економiки та iнвестицiй
викоl]авчого органу Киiвськоi мiськоi рали
( Киiвськот Micbkoi державноi алмiн iстрацii)

25 листопада 202 l року м. КиТв

ПРИСУТНl:
БIлич
наталiя Миколаiвна

кАспрук
Леся flеонiзiiвна

мАиоров
€вгенiй Валентинович

мАлЕнко
Григорiй Сергiйович

мЕJlь[tик
наталiя олегiвна

опА/Iчии
Iгор Михайлович

ПОЛЯТИКIН
Олексан;lр Михайлович

прокопIв
[}о;rо;lимир Вололимирович

САМОЙJIЕIIКО
Олександр Гри горович

начальник вiллiлу по роботi з персонzlлом
.Д,епартаменту економiки та iH вести цiй
виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

заступник начальника юридичного вIддlлу
комун€uIьного ltiлприсмства викоtiавчого органу
Киiвськоi мiськоi ради (КиIвськоi мiськоi
державноТ алмiнiстрачiТ) <Киiвське iнвестицiйне
агентство))

заст},пник нача_пыlика уIlравjllння
.riял bHocTi заступника мiського
секретаря КиТвськоi м icbKoT ра.rи

депутат КиiвськоТ MicbKoi
депутатськоТ фракчiТ (ГОЛОС)

ради, гоJ]ова

директор !,епартаменту економiки та iнвестицiй
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi лержавноТ адмiнiстраuii)

депутат КиТвськоi мiськоi ради. член пocTil"ltloi
KoMicii Киiвськоi MicbKoi ради з питань бюлже,гу
та соцiал ьно-економ iчного розвитку

радник першого заступника голови КиТвськоТ
MicbKoT державноi алмiнiстрацii на громадських
засадах з питань взасмодii з органами лержавноi
влади та соцiально - економiчних питань

депутат КиТвськоi MicbKoi ради, голова
депутатськоi фракuil полiтичноi партii
<Свроltейська сол iдарнiсть>

представ[lик громалськоi органiзачii
<Всеукраiнський центр протидiТ корупrliТ та
сприяння правоохоронним органам
<Антикоруп чi йна i Hi цiа,гива>
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слоtIчлк
Володимир Вiкторович

ФЕДОРЕНКО
Ярослав IОрiйович

цАрЕнко
Михайло Олександрович

ВIДСУТНI:
АндрЕсвА
Катерина Свгенiвна

Андронов
Владислав Свгенович

BITPErIKo
Аrrлрiй Олександрович

смЕць
Леоrliд Олександрович

труБIllL]н
Владис.пав Сергiйович
ЯРОШЕIIКО
PoMall Валерiйович

Коt]z\ЛЕtlКо
Лариса IVlико.цаiвна

депута1, Ки iBcbKoT MicbKoi ради,
фракчiя кВсе1 краiн с ь ке
<Батькiвщи на>

депутат КиiвськоТ MicbKoi рали,
фракцiя <Слнiсть>

депутат Киl'вськоi'
депутатська фракцiя
ПЛАТФоРМА - ЗА ЖИТТЯ)

лепутатська
об'сдrIанtля

лепута,гс ька

Mlcbкol ради,
(опоЗицIЙнА

представник громадськоi
<Всеукраiнський центр протилii
сприяння правоохоронним
<Антикорупчi йна iHi цiатива>

депутат КиIвськоТ

фракчiя Полiтичноi
Кл ич ка>

органlзацll
корупчii та

органам

ради, депутатська
(УДАР Вiталiя

MlcbKol' партiТ

депутат Киiвськоi MicbKoi ради, голова постiйноi
KoMicii КиТвськоТ MicbKoT ради з питань бюлжету
та соцiал ьно-економiч ного розвитку

депутат КиТвськоТ MicbKoТ ради, голова постiйноi
KoMicii КиiвськоТ MicbKoT ради з пrlтань

регламенту, лепута,гськоi етики та запобiгання
корупuiТ

депутат КиiвськоТ MicbKoT ради, депутатська
фра*цi" кСЛУГА НАРоДУ)

депутат Киiвськоi мiськоi ради. деIIутатська

фракцiя с€днiс,гь>

На засiдаrrнi KtlMiciT також присутнi:

головtrий сIlецiал icr, вiлдi.lrу rro робоr,i з rIерсонало]!r

f{епартаменту економiки та iнвестиrtiй виконавчого
органу КиiвськоТ MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoT

лержавноi адмiнiстрацiТ) (органiзаrliйне забезпечення

робо,ги KoMiciT)

Забезпеччсться з.lliйснення звукового супроволу заходу, онлайн вiдео-
транс.,lяцii та аулiофiксацii засiдання постiйно дiючоi KorlKypclloi KoMiciT з

урахуванням пункту 5 cTaTTi 5 Положення про конкурсний вiдбiр кандидатур на
посади керiвникiв суб'сктiв господарювання комуналыIого сектора екоIlомiки в

MicTi Кисвi, затверлженого рiшенням КиТвськоi MicbKoi рали N,.l786/786
вiд 21.07.2016 (ла.rri - [1оложення).
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На початок засiдання присутнi 12 членiв постiйно дiючоi KoHKypcHol
KoMicii для конкурсного вiдбору кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв
господарювання комунального сектора економlки, пlдпорядкованих
!епартаменту економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT
ради (Киiвськоi MicbKoT державноi алмirriстраuii), утвореноI розпорядженням
Киiвського л,tiського голови вiл 23,10.202 1 Nч 9З9 (лалi - Комiсiя).

Член KoMicii Федоренко Я. Ю. покинув засiдання KoMicii.

Голова KoMicii Маленко Г. С. вiдкрив засiдання KoMicii та оголосив порядок
денний.

ПОРЯДОКДЕННИЙ:

1. Iнформацiя щодо надання комунfurьним пiдприсмством <Киiвське
iнвестицiйне агентство> вiдомостей про фiнансово-економiчне становище та
звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть за ocTaHHi l2 мiсяцiв.

2. Обговорення проекту Регламенту пiдготовки та лроведення
засiдань КомiсiI (з додатками) та його затвердження.

3. Обговорення членами Комiсii дати розмiLцення оголошення та
cl,poKlB Ilровелення конкурсу.

4. Ознайомлення членiв KoMicii з органiзачiйними питаннями роботи
KoMicii до наступного iJ засiдання та визначення дати наступного засiдання
KoMicii.

Голова KoMiciT Маленко Г. С. повiдомив про початок засiдання KoMicii, про
ltрисутнiсть на засiланнi l l членiв KoMicii та наявнiсть кворуму.

Член KoMicii Федоренко Я. Ю. прийшов lla засiдання KoMicii.

СЛУХАЛИ:
Голову KoMicii Ма.пенка Г. С., який звернувся до членiв KoMicil'з приводу

наявностi доповнень., зауважень чи пропозицiй до порядку денного засiдання
KoMicii та запропонував розглянути порядок денний другого засiдання.

ВИСТУПИЛИ:
IJapeHKo М. О,, який запропонував затвердити порядок денний засiдання.
Голова KoMicii Маленко Г, С., який пiдтримав пропозицiю IJapeHKa М. О. та
поставив на голосування питання щодо затвердження порядку денного
засiдання KoMicii.

ВИРlШИЛИ: затвердити запропонований порядок денний засiдання KoMtcti.
Голосували: ((зD) - 12 (Бiлич Н. М., Каспрук Л. Д., Майоров С. В.,
Маленко Г. С., Мельник Н. О., Опадчий I. М., Полятикiн О. М., Прокопiв В. В.,
Самойленко О, Г., Слончак В. В., Федоренко Я, Ю., I(apeHKo М. О,);
<rrроти> - 0;
<утримались> - 0.
Рiшення прийнято одноголосно
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1. СЛУХАЛИ:
Мельник Н. О., яка поiнформувала членiв KoMicii про надання комунальним
пiдприемством <КиТвське iнвестицiйне агентство)) вiдомостей про фiнансово-
економiчне становище та звiту про фiнансово-гослодарську дiяльнiсть за
ocTaHHi l2 мiсяцiв у вiдповiдностi до частини ciM cTaTTi 7 Положення, а також
звil5 про фittа нсово-господарську дiяльнiсть пi.]присмсrва за ocrattHi
12 мiсяцiв.
Мельник Н. О. запропонув€uIа членам KoMicii надати для ознайомлення
отриманi документи фiнансово-господарськоТ дiяльностi комунального
пiдприемства та в разi необхiдностi, запропонувала запросити представника
комунального пiдприсмства <Киiвське iнвестицiйне агентство> на одне iз
засiдань,

ВИСТУПИЛИ:
Прокопiв В. В., зазначив про необхiднiсть ознайомлення з вiдомостями про

ф iнансово-гос поларську дiяльнiсть комунaLльного пiлприсмства ,la запрошення
представника суб'екта господарювання на одне iз засiдань.
Голова KoMicii Маленко Г. С, зазначив, що пiсля ознайомлення членiв Комiсii з

документами про фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприемства буле
запрошено представника суб'скта господарювання на одне iз засi.,1ань.

Самойленко О. Г. запропонував! аби вказаrri документи бу,,tи надiсланi для
ознайом.llення чJlенам KoMicii за 5 днiв до засiдання.

2. СЛУХАЛИ:
I-o.lloBa KoMicii Ma;reHKo Г. С.
зауважень членiв KoMicii до
засiдань KoMicii (з додаткашти).

поставив питання шlоло t]аявностi пропозиrliй,I,а
про€кту Регламенту пiдготовки та проведення

ВИСТУПИЛИ:
Ме.пьпик fI. О. поставила питання щоло наявностi у членiв KoMiciI також
зауважень чи залеречеt{ь щодо перелiку обов'язкових та спецiальних вимог llo
кандидатiв на посаду керiвника пiдпри€мства.
Прокопiв В. В. поttiкавиtsся. хто с розробником визначених докумен IiB.

Мельник Н. О. зауважила, що розробником проскту Репчаменту з додатками е

Щепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi

ради (КиТвськоТ MicbKoi державноТ адмiнiстрачii).
llpoKoniB В. В. Ilоставив пигання шодо необхiдносri визначення в перезtiку
вимог до кандилата визначеного досвiлу робоги на керiвних посадах. перелiку

1спiшних кейсiв та фаховостi освiти.
Мельник Н. О. та Прокопiв В. В. обговорили зазначене питання,

Член KoMiciT Андронов В. €. прийulов на засiдання KoMicii.
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Голова KoMicii Маленко Г. С. погодився з пропозицiсю IIрокопiва В. В,
доопрацювати визначенi вимоги до проскту Регламенту та винести цi питання
на обговорення на HacTyrIHoMy засiданнi KoMicii.
Слончак В. В. додав пропозицiю щодо визначення в перелiку вимог до
кандидатiв досвiд роботи не менше 7 poKiB.
Прокопiв В. В. та Самойленко О. Г. запропонувilли визначити лосвiд роботи
на керiвних посадах не менше З poKiB, на що Слончак В. В. запропонував
визначити лосвiд роботи не менше 5 poKiB.
Голова KoMicii Маленко Г. С. влруге IIоставив питання щодо необхiдностi
ч.lенами KoMiciT напрацювати пропозиuiТ ло перелiку вимог до кандидатiв та
винести на обговорення на наступному засiланнi KoMicii.
Щаренко М. О., який запропонував затвердити запропонований проскт
Реt,;tаменту з лодагками в данiй релакчiТ та проголосувати.
Мельник Н. О., яка запропоtIувала члеIlау KoMiciI в робочiй групi напрачювати
та погодити пропозичii до додаткiв про€кту Регламенту i вже потiм затвердити
на засiданнi KoMiciT.
Прокопiв В. В. зауважив, що зазначенi питання краще обговорити на
наступному засiданнi KoMicii.
Голова KoMiciT Маленко Г. С. запропонував членам KoMiciT пропозицii щодо
перелiку вимог до кандидатiв надати на електронну поlхту секретарю KoMiciT
Бiлич Н. М.
Щаренко М. О. запропоl{ував при проведеннi конк1 рсу на ]аняття вакан гноТ

lIоса_Iи пгописатlJ обtlв'я,зкове прове_lення перевiрок претен.lентiв за

lопомогою досл iдlкен ь i,з зас,I,осу ван ня br пол i графа (детектора брехн i ).

Мельник Н. О. зауважила. шо лля перевiрки осiб, якi претендують на посаду
керiвника комчнального пiдприсмства немае необхiдностi застосовувати
полiграф, оскiльки завдяки вiдкритим ре(,страм icHyc безлiч мо;к,пивостей д.пя

перевiрки преr,ендентiв щодо Kopyпl.tiT або корупuiйних правопорушень.

Член KoMicii BiTpeHKo А. О. прийrrlов lra засiдання KoMiciT.

ВИРIШИЛИ: членам KoMicii пiдготувати та надати пропозишii щоло перелiку
обов'язкових та спецiальних вимог до кандидатiв на посаду керiвника
п i.,lпри с rtcTBa. розгляIlути Iх та затверди,ги IIа llacTyпlloM1 зэсi.rаttнi.

l'олосували: (за)) - l3 (Андронов В. С.,, Бiлич Н. М.., BiTpeHKo А. О..,

Каспрук Л. Щ., Майоров €. В,, Маленко Г. С., Мельник Н, О., Опадчий I. М.'
Полятикiн О. М., Прокопiв В. В., Самойленко О. Г., Слончак В. В,,
Федоренко Я. Ю.),
<проти> - 0;
(утримались> - l (I_{apeHKo М. О,)
Рiшення прийнято

4. ВИСТУПИЛИ:
Мельник Н. О., яка запропонува.па визначити дату наступного засiдання
KoMicii 03 грулня 2021 року.
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Прокопiв В. В., запропонував визначити дату наступного засiдання KoMicii
0l грулня202 lрокуоб l1.00.
Голова KoMiciT Маленко Г. С. запропонував розгляд питання обговорення дати
розмiщення оголошення та cTpoKiB проведення конкурсу також винести на
наступне засiдання.

ВИРIШИЛИ: Визначити дату наступного засiдання KoMicii 0l грудня
202l року об I 1.00 гол. у примiщеннi Киiвськоi MicbKoi державноi алмiнiстрачii
за адресою: вул. Хрещатик, З6.

l'о.ltосувzutи: ((за)) - l4 (Андронов В. С., Бiлич Н. М., BiTpeHKo А. О.
Каспрук Jl. !., Майоров €, В., Маленко Г. С., Мельник Н. О., Опадчий l. М.
Полятикiн О. М., Прокопiв В. В., Самойленко О. Г.., Слончак В. В.
Федоренко Я. Ю,, I_{apeHKo М. О.);
кttроти> - 0;
<утримались> - 0.
Рiшення прийttято одноголосно

голова комiсii: I-ригорiй MAJIEF{KO

Члени KoMiciT Владислав АНДРОIlОВ

_J:

Ан.rрiй BII'PF.HKO

Леся КАСПРУК

евгеrriй МАиоров

Наталiя МЕ,rIЬНИк

Iгор ОI-IАlJЧИИ

Олексаrrлр ГIО,'lЯТИКIН

I}оло2lимир lIРОКОПIВ

C)rleKcatt,,tp САМОИЛЕl]КО

Воло7lиьIир СЛОНЧАК

Ярос.ltав ФЕДОРЕНКО

Михай:tо IlAPEIIKO

I{ата.lriя БIJlИЧ

'r/о*

-./,/

,/./-
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)

l) ,l л //

Секретар поriф,


