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засiдання постiйно дiючоi конкурсноi KoMiciT для конкурсного вiлбору
канлидатур на посади керiвникiв суб'сктiв господарювання комунал ьного

сектора економiки, пiдпорядкованих !епартаменту економiки та iнвестицiй
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

0l грулня 202 l року м. Киiв

llРИСУ]'НI:
дндронов
Владислав Свгенович

Бlлич
Ната.,l iя Миколаiвна

кдспрук
Леся !еонiзiiвна

мАЙоров
свген iй Валентинович

мАлЕнко
Григорiй Сергiйович

мЕльник
наталiя олегiвна

ПОЛЯТИКIН
Олександр Михайлович

I1рокопlв
l]0.]|о,Ilим ир Волоltим и роВИЧ

депутат Киiвськоi
фракчiя Полiтичноi
Кличка> (за згодою)

ради, депутатська
(УДАР Вiталiя

м lcbкol' партiТ

начальник вiллiлу
!епартаменту еко

по poooTl з персонаqом
номlки та lнвестицlи

виконавчого органу Киiвськоi мiськоI ради
(Киiвськоi м icbKoT державноi алмiнiстраuii)
заступник начальника юридичного вiллiлу
комунального пiлприсмства виконавчого органу
Киiвськоi мiськоI ради (Киiвськоi MicbKoT

державноi адмiнiстрацii) <Киiвське iнвестицiйне
агентство))
заступник нач€Lпьника управлiння
;riял bHocTi заступника мiського
секретаря Киiвськоi MicbKoi рали
депутат Киiвськоi MicbKoT

депутатськоТ фракчii (ГОЛОС)

директор !епартаменту економiки та iнвестицiЙ
виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради
(Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрачii)
радник першого заступника голови Киiвськоi
MicbKoi державноТ алмiнiстрачii на громалських
засадах з питань взасмодii з органами державноТ
влади та соttiально - економiчних питань

депутат Киiвськоi MicbKoi ради,
деllуr,атськоТ фракчiI полiтичноi
<Свропейська солiларнiсть>

ради, голова

голова
партii

слончАк
Володимир Вiкторович

ФЕлорЕ1-1ко
Ярослав К)рiйович

депутат Киiвськоi MicbKoi ради,
фракчiя <BceyKpaiHcbKe
<Батькiвшина>
лепутат КиiвськоТ rl icbKoj' ради.
фракLtiя <еднiсть>

депутатська
об'слнання

jlепута,гська
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цАрЕнко
Михайло Олександрович

ВlДСУТНI:
АндрЕсвА
Ка,гери на Свгенiвна

BIl,PEHKo
Андрiй Олександрович

смЕць
Леонiд Олександрович

оплдчии
Iгор Михайлович

САМОЙЛЕНКО
1.1teKcatt;lp Гриr,оровt-tч

труБIцин
Влалислав Сергiйович

ярошЕнко
Роман Валерiйович

депутат КиТвськоi
депутатська фракчiя
ПЛАl'ФоРМА - ЗА ЖИТ'ГЯ)

MicbKoT ради,
(ОПОЗИЦIЙНА

представник громадськоi орган iзачii
<Всеукраiнський центр протидii корупLtii та
сприяння правоохоронним органам
<А нти кору tt цiй на iнiцiатива>
депутат Киiвськоi MicbKoi ради, голова постiйноI
KoMicii КиТвськоi MicbKoI ради з питань бюджету
та соцiально-економiчного розвитку

депутат Киiвськоi MicbKoi ради, голова постiйноi
KoMiciT Киiвськоi MicbKoT ради з питань
регламенту' депутатськоi етики та запобiгання
корупчii

депутат КиТвськоi MicbKoT ради, члеll постiйноi
KoMicii Киiвськоi мiськоi ради з питань бюлжету
та соцiально-економiчного розвитку (за зголою)

представник громадськоl орган lзаlll l

<ВсеукраТнський центр протидiТ корупuii та
сприяння правоохоронним органам
кАнти Kopyrr цiйна iнiцiатива> (за згодою)

депутат КиIвськоi MicbKoT

фракчiя (СЛУГА НАРОДУ)

депутат КиТвськоi м iськоi
фракrriя <Слнiсть>

ради,

ради,

депутатська

депутатська

На засiданнi KoMiciI також присутнi:

ковдлЕнко головний спецiалiст вiддiлу по роботi з персоналом

ларисамиколаiвна .щепартаменту економiки та iнвестицiй виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиIвськоi MicbKoi
державноi адмiнiс,грацiТ) (органiзацiйне забезпечення

роботи KoMicii)
Забезпечуеться здiйснення звукового супроводу заходу, онлайн вiдео-

трансrIячiТ та аулiофiксацii засiдання постiйно дiючоi конкурсноТ KoMicii з

урахуваtlням пункту 5 стат,гi 5 []оложеl1ttя про конкурсний вiлбiр ка}t,,tиjlаl,ур на
поса]lи керiвникiв суб'сктiв господарювання комуна,IIьного сектора екоttомiки в

Micтi Киевi, затвердженого рiшенням Киiвськоi мiськоi ради Л! 7861786
вiд 2l .07.20lб (далi - Положення).
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На початок засiдання присутнi ll членiв постiйно дiючоi KoHKypcHcli'
Kopricii д.jlя конкурсного вiдбору кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв
господарювання комунального сектора економiки, пiдпорядкованих
!,епартамснту екоttомiки та iнвестицiй виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
рали (КиТвськоI MicbKoi державноТ адмiнiстрацii), утвореноi розпорядженням
Киiвського мiського голови вiд 23. l 0,202 l Лq 939 (далi Комiсiя),

голова koMicii Маленко Г
оголосив засiдання вiлкритим.

С. повiдомив про наявнiсть KBopyMv та

Член KoMicii Яроulенко Р. В. прийшов на засiдання KoMicii.

Голова KoMicii Маленко I-. С оголосив порядок денний засiдання.

ПОРЯДОКДЕННИЙ:

l. Обr,оворення IlpocKтy Регламенту пiдготовки та проведення
засiдань постiйно дiючоi конкурсноi KoMicii (з додатками) та його
затвердження.

2. Обговорення дати розмiщенt{я оголошlенllя, cTpoKiB проведення
конкурсу, вимог до кандидатiв та затвердження тексту огоJlоll]ення.

З. Визttачеrtltя дати наступного засiдання KoMicii.

голова Ком ic ii Мален ко Г. С
засiдання KoMicii.

запропонував затвердити порядок деннии

ВИРIШИЛИ: затвердити запропонований порядок денний засiдання KoMicii,
Голосували: ((за)) - 12 (Анлронов В, С., Бiлич Н, М., Каспрук Л. Д.
Майоров С. В., MzureHKo I-. С., Мельник Н. О., Полятикiн О. М., Прокопiв В. В.
С-пончак В, В., Фелоренко Я. Ю,, I-{apeHKo М. О., Ярошенко Р. В.);
<проти> - 0;

кутримались> - 0.
Рiшення прийнято одноголосно

l. СЛУХАЛИ:
Голова KoMicii Маленко Г. С, поставив питання щодо наявностi пропозицiй та
зауважень ч"пеrliв KoMicii ло проскту Регламенту пiлготовки та лроведення
зас iлань KoMicii.
Мельник Н. О., яка зауважила, що до про€кту Реглашtенту пропозишiй r,a

зауважень вiд членiв KoMicii не надходило, а отже Реглапtент пiдготовки та
проведення засiдань KoMicii залиша€мо без змiн.
Голова KoMicii Маленко Г. С. запропонував поставити на гоJIосування питання

щодо затвердження Регламенту пiдготовки та проведення засiдань постiйно
дiючоТ конкурсноi KoMicii.
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ВИРIШ ИЛИ: затвердити Регламент пiдготовки та проведення засiдань
постiйно лiючоi конкурсноi KoMicii.
Голосували: (за) - 12 (Дндронов В. С., Бiлич Н. М., Каспрук Л. Д.,
Майоров С. В., MareHKo Г. С., Мельник Н. О., Полятикiн О, М., Прокопiв В. В.,
Слончак В. В., Федоренко Я. Ю., I|apeHKo М. О., Ярошенко Р. В.);
кпроти> - 0;
<утримались> - 0.
Рiшення прийнято одноголосно

2. СЛУХАЛИ:
Голову KoMicii Маленка Г. С., який повiдомив, що на попередньому засiданнi
членами KoMicii були вис.rtов-llенi зауваження lцодо вимог до канлилаl iB.
Мельник Н. О. поiнформувала, ц{о членом KoMicii Слончаком В. В. було
надано пропозиuiю визначити у вимогах до кандидата на посаду керiвника
комунzulьного пiдприсмства стаж роботи на керiвних посадах не менше п'яти
poKiB. Iнших пропозичiй не надходило.
Прокопiв В. В. запропонував пiдтримати пропозичiю Слончака В. В. та
проголосувати.
Голова KoMicii Маленко Г, С. запропонував поставити на голосування питання
затвердження оголошення та визначення у вимогах до кандидатiв на посаду
керiвника комунального пiлприемства ста>l( роботи на керiвних посадах не
менше п'яти poKiB.

ВИРIШИЛИ: затвердити текст оголошення про умови та строки проведення
конкурсного вiдбору кандидатур на посаду генер.lJ,Iьного директора
комунального пiдприсмства <Киiвське iнвестицiйне агентство) виконавчого
оргаIl), КиТвськоТ MicbKoT рали (Киiвськоi MicbKoi державноТ a,llr iH icTpauii) iз
зазначенням у перелiку вимог до кандидатiв на посаду керiвника пiдприсмства
досвiд управлiння на пiдприемствах, установах або органiзацiях незалежно вiд

форпa власностi., або в органах державноТ влади, органах мiсцевого
самоврядування не менше п'яти poKiB.
Голосувzutи: ((за) - 12 (Анлронов В. С., Бiлич Н. М., Каспрук Л. Д.,
Майоров С. В., Маленко Г. С., Мельник I,I. О., Полятикiн О. М., I'lрокопiв В. В.,
Слончак В. В., Фелореlrко Я, Ю., IlapeHKo М. О., Ярошенко Р. В.);
<гlроти> - 0;
<утримались> - 0.
Рiшення прийнято одноголосно

3. СЛУХАЛИ:
Голова KoMiciT Маленко Г. С. поiнформував про дату оголошення - l0 сiчня
2022 року.

ВИСТУПИЛИ:
Мельник Н. О., яка повiдомrtла, що згiдно з пунктом 1 cTaTTi б Положення
прийом та розгляд документiв вiд осiб,, якi претендують на зайняття KepiBHoT
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посади, буле ло 08 лютого 2022 року. Вiдповiдно, 09 лютого 2022 року Комiсiя
IIовинна зiбратись на чергове засiдання та ухвалити рiшення про .топуск або
вiлмову у допуску ло учасriу KoHKypci шоло кожноТ кандидатури.
Голова KoMicii Маленко Г. С. поставив питання щодо наявностi пропозичiй та
зауважень членiв KoMicii до визначеноi :ати оголошення про у1\,ови i строки
проведення конкурсу, а також дати настуflного засiдання.
Прокопiв В. В. запропонував пiлтримати даний графiк роботи KoMiciT.

ВиРIшиЛи: визнаLIити лату розмiщення оголошення про умови та строки
проведення конкурсного вiдбору кандидатур на посаду генерального директора
комунального пiдприемства <КиТвське iнвестицiйне агентство)) l0 сiчня
2022 року, TepMiH подання документiв до 08 лютого 2022 року (включно), дату
насl,упного засiдання KoMicii - 09 лютого 2022 року.
Голосували: (за)) - 12 (Андронов В. С., Бiлич Н. М., Каспрук Л. Д,,
Майоров С. В.. Маленко Г. С., Мельник Н. О., Полятикiн О. М., Прокопiв В, В.,
Слончак В. В., Федоренко Я. Ю., I[apeHKo М. О., Ярошенко Р. В.);
<проти> - 0;
<утримались> - 0.

Рiшення прийнято одноголосно

,//аГолова KoMiciI:

Члени KolliciT:

Григорiй МАЛЕНКО

Владислав АНДРОНОВ

Леся КАСПРУК

Свгенiй МАЙоРоВ

наталiя МЕльник

Олександр ПОJUIТИКIН

Воло,,lиtлlир I IРоКоГII В

Володимир СJIОНЧАК

L-,lK)PEHKo

Михайло ЦАРЕНКО

PopraH ЯРоLIIЕНко7cLL-,

Секретар ко l [а,га.гr iя БIЛИLI

l


