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киТвськА MlcbKA рАдА
l сесiя vlll скликання

рlшЕння
вiд 21 липня 201б року N 786/786

Про затвердження Положення про конкурсний вiдбiр
кандидатур на посади керiвникiв cyo'eKTiB

господарювання комунального сектора економiки в MicTi
Киевi

Вiдповiдно до 3акону УкраТни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi", з метою
впорядкування питання визначення кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв
господарювання комунального сектора економiки Киiвська MicbKa рада вирil!ила:

1. Затвердити Положення про конкурсний вiдбiр кандидатур на посади керiвникiв сУб'ектiв
господарювання комунального сектора економiки в MicTi Киевi, що додастЬся.

2. КиТвську MicbKoMy головi вжити органiзацiйно-правових заходiв щодо виконання цЬОГО

рiшення,

3. Виконавчому органу КиТвсько'i MicbKoT ради (КиТвськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацiТ) У

тримiсячний строк з дня офiцiйного оприлюднення цьоrо рiшення:

3,1. Пiдготувати та подати на розгляд КиТвськоТ MicbKoT ради проекти рiшень 3 метою
приведення рiшень КиТвськоТ MicbKoT ради у вiдповiднiсть д0 цього рiшення.

З.2. Привести cBo'i нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим рiшенням.

3.3, Забезпечити перегляд i приведення структурними пiдроздiлами виконавчого органу
КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацi'i) fx нормативних aKTiB, а
також установчих документiв суб'ектiв господарювання комунального сектора економiки в

MicTi Киевi у вiдповiднiсть iз цим рiшенням.

3.4. СпiльНо з постiйНою комiсiею КиТвськоТ MicbKo'f ради з питаilь власностi розробити проект

рiшення про внесення змiн до цього рiшення в межах чинного законодавства.

4.До приведення нормативно-правових aKTiB КиТвськоТ MicbKoT ради та виконавчого органу
КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) у вiдповiднiсть iз цим
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рiшенням вiдповiднi нормативно-правовi акти застOсовуються в частинi, що не суперечить
цьому рiшенню.

5. Офiцiйно оприлюднити це рiшення в газетi КиТвсько'i MicbKoT ради "Хрещатик" та на
офiцiйному веб-сайтi КиТвсько'f MicbKo'i ради www.kmг,gоч,uа.

6, Це рiшення набирае чинностi з 01 вересня 2016 року,

7, Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну комiсiю КиТвськоТ MicbKoT ради
з питань мiсцевого самоврядування, регiональних та мiжнародних зв'язкiв.

китвський мiський голова В. Кличко

ýодаток
до рiшення КиТвськоi MicbKoT ради
21,07,2о16 N 786/786

положення
про конкурсний вiдбiр канfiидатур на пссади керiвникiв суб'ектiв
господарювання комунального сектора економiки в Micтi Киевi

Ще Положення визначае npaBoBi та органiзацiйнi засади конкурсного вiдбору кандидатур на
посади керiвникiв суб'ектiв господарювання комунального сектора економiки в MicTi Киевi
(далi - KepiBHi посади).

Стаття 1. Сфера дii Положення

1. Вiдповiдно до цього Положення проводиться конкурсний вiдбiр кандидатур на замiщення
вакантних посад керiвникiв оуб'ектiв господарювання комунального сектора економiки в MicTi
Киевi, KpiM випадкiв, кOли нOрмативно-правовими актами вищоТ юридичнO'i сили встановлено
iншу процедуру конкурсного вiдбору або iнший порядок замiщення таких посад, яким
виключаеться проведен}lя конкурсноТ процедури.

2. До суб'ектiв господарювання комунального сектора економiки у розумiннi цього Положення
вiдносяться:

1) суб'екти, що дiють на ocHoBi лише комунальноТ власностi: комунальнi пiдприемства (за
КОПФГ код 't50) Ta'ix дочiрнi пiдприемства (за КОПФГ код 't60), засновниками яких е суб'екти
господарювання (за КОПФГ код ,150);

2) суб'екти, частка комунальноТ власностi у статутному капiталi яких перевищуе 50 вiдсоткiв
(за КОПФГ коди 230, 231, 232, 24а,250 i 550);

3) суб'екти, частка комунальноТ власностi у статутному капiталi яких становить величину, що
забезпечуе органам мiсцевого самоврядування право вирiшального впливу на господарську
дiяльнiсть цих суб'ектiв (за КОПФГ коди 230, 231,232,240,250 i 550).

Стаття 2. Вимоги до кандидатiв на KepiBHi посади

1. Кандидатом на KepiBHy посаду може бути особа, яка:

1) мае вищу ocBiTy за освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями спецiалiст або магiстр;

2) мае досвiд управлiння на пiдприемствах, устанозах або органiзацiях незалежно вiд форм
власностi (в тому числi господарських товариствах), або в органах державноТ влади, органах
мiсцевого самоврядування ;
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З) вiльно володiе державною мовою;

4) мае високi моральнi, дiловi, професiйнi якостi та органiзаторськi здiбностi, здатна за своТми

дiловими та моральними якостями, ocBiTHiM i професiйним piBHeM викOнувати вiдповiднi
обов'язки;

5) щодо якоТ вiдсутнi оботавини, передбаченi в частинi другiй цiсТ cTaTTi;

6) вiдповiдае iншим вимогам для керiвника вiдповiдного суб'екта господарювання у випадках,
передбачених законодавством Украiни.

2. Не може бути кандидатом на KepiBHy посаду особа, яка:

'l) за рiшенням суду визнана недiездатною або обмежено дiездатною;

2) мае судимiсть за вчинення злочину, якщо така судимiсть не погашена або не знята в

установленому законом порядку (KpiM реабiлiтовано'f особи), або на яку протягом останнього
року накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення;

3) притягалася на пiдставi обвинувального вироку, який набрав законноi силИ,
кримiнальноi вiдповiдальностi за вчинення корупцiйного правопорушення
правопорушення, пов'язаного з корупцiею;

4) вiдповiдно до вироку суду, що набрав законно'f сили, позбавлена права заЙматися

дiяльнiстю, пов'язаною з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, або
обiймати певнi посади;

5) с або була членом органiзацiТ, утворення i дiяльнiсть яко'f заборонено законом або сУдом З

24 серпня 1991 року;

6) призначення (обрання) якот на посаду керiвника суб'екта господарювання комунального
сектора економiки в MicTi Киевi суперечитиме вимогам законодавства щодо роботи iноземцiв,
громадян Укратни, якi мають громадянство iноземнот держави (держав), або осiб без
громадянства;

7) у разi призначення (обрання) буде безпосередньо пiдпорядкована особi, яка е Ti близькою
особою вiдповiдно до 3акону Укра'fни "Пр0 запобiгання корупцiТ";

8) не подала декларацiю за минулий piK за формою декларацiТ, встановленою для осiб,

уповноважених на виконання функцiй держави або мiоцевог0 самоврядування (декларацiю
про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру), у випадки якщо повинна

була Ti подавати;

9) не вiдповiдае вимогам, встановленим чаотиною першою цiеТ cTaTTi.

стаття 3. KepiBHi посади, визначення кандидатур для призначення
(обрання) на якi здiйснюеться на конкурсних засадах

На конкурсних засадах визначаються:

1) кандидатури для призначення на посади керiвникiв суб'ектiв, що дiють на ocHoBi лише

*oryr"nrroi власностi вiдповiдно до пункту 1 частини другоТ cTaTTi 1 цього Положення;

2) кандидатури для внесення Тх на розгляд вiдповiдних органiв у суб'ектах, частка

*6*yr"n"roT'Ьласностi у статутному капiталi яких перевищуе 50 вiдсоткiв або частка

*o*yran""oT власностi у ётатутному капiталi яких станOвить величину, що забезпечуе органам

мiсцевого самоврядування право вирiшального вfiливу на господарську дiяльнiсть цих

суб'ЬктiВ вiдповiднО'iо пунктiв 2, 3 чЬстинИ другоТ cTaTTi '1 цього Положення, 3 метою 'fx

подальшого призначення (обрання),

Стаття 4. Формування скrlаду конкурсноТ KoMicii

до
або
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,1. Визначення кандидатур для призначення (обрання) на KepiBHi посади, зазначенi в cTaTTi 3

цього Положення, здiйснюеться на пiдставi вiдкритого конкурсного вiдбору на замiщення
вiдповiдноТ вакантноТ посади керiвника суб'екта господарювання комунального сектора
економiки в MicTi Киевi (далi - конкурс), що проводиться конкурсною комiсiею з проведення
конкурсного вiдбору на замiщення вiдповiдноТ вакантноТ посади керiвника суб'6кта
господарювання комунального сектора економiки в MicTi Кисвi (далi- конкурсна комiсiя).

Для проведення конкурсного вiдбOру кожен суб'ект управлiння (вiдповiдний структурний
пiдроздiл виконавчого орrану КиТвськоj MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ
адмiнiстрацiТ), ceKpeTapiaT КиТвськоТ MicbKoT ради) готуе та подас в установленому порядку
проект розпорядження КиТвського мiського голови прс утворення постiйно дiючоТ конкурсноТ
KoMiciT при суб'ектовi управлiння або окремих конкурсних комiсiй для конкурсного вiдбору
керiвникiв окремих суб'ектiв господарювання комунального сектора економiки,

2. Конкурсна комiсiя формуеться не пiзнiше нiж за два мiсяцi до завершення строку
повноважень особи, що займае вiдповiдну KepiBHy посаду {якщо такий строк встановлено i

якщо його не було продовжено в установленому порядку}, або упродовж 20 днiв з дня lТ

звiльнення або дня iТ cMepTi,

3, До складу конкурсноТ KoMiciT входять:

,t) 4 особи: 3 особи, визначенi КиТвським мiським головою, у тому числi з кола кандидатiв,
запропонованих суб'ектом управлiння, депутатами КиТвськоТ MicbKoT ради та громадськiстю, 't

особа з кола кандидатiв, запропонованих заступником мiського голови - секретарем КиТвськоТ
MicbKoT ради;

2) 2 особи, визначенi постiйною комiсiею КиiвськоТ MicbKoT ради, до функцiональноТ
спрямованостi якоТ належить питання дiяльностi суб'ектiв господарювання комунальног0
сектора економiки в MicTi Киевi, якi знаходяться в управлiннi вiдповiдного су6'екта управлiння;

3) 1 особа, визначена постiйною комiсiею КиТвськоТ MicbKoT ради з питань законностi,
правопорядку та запобiгання корупцiТ;

4) 1 особа, визначена за поданням органiзацiй галузевих профспiлок у MicTi Киевi, незалежних
профспiлок у MicTi Киевi, а за вiдсутностi таких подань - особа, визначена на загальних зборах
трудовог0 колективу вiдпов iдного суб'екта господа рюван ня ;

5) 2 особи, визначенi за поданням громадських органiзацiй, якi провадять дiяльнiсть у сферi
протидiТ корупцiТ та погодженi Антикорупцiйною радою при КиТвському MicbKoMy головi;

6) 1 особа, визначена постiйною комiсiою КиТвськоТ MicbKoT ради з питань мiсцевого
самоврядування, регiональних та мiжнародних з8'язкiв,

,Qепутатськi фракцiТ, про створення яких було оголошено на першiй ceciT КиТвськоТ MicbKoT
ради чергOвого скликання, можуть делеryвати по 1 представнику експертного фахового
середовища у вiдповiднiй галузi економiки (господарювання), що вiдповiдао сферi дiяльностi
вiдповiдного суб'екта господарювання, до складу конкурсноТ KoMiciT.

Конкурсна комiсiя вважаеться повноважною в разi визначення бiльше половини вiд 1f складу,
визначеного вiдповiдно до частини третьоТ цiеТ cTaTTi"

Склад конкурсноТ KoMiciT не пiзнiше як на третiй робочий день пiсля отримання вiдомостей про
ВИЗНаЧеННя ii складУ затверджуеться розпорядженням КиТвського мiського голови, у якому
також ви3начаються дата, час та мiсце проведення першого засiдання конкурснот koMiciT,

Розпорядження КиТвського мiського голови пiдлягао оприлюдненню на единому веб-порталi
територiальноТ громади MicTa Киева kievcity.gov,ua на наступний робочий день з дня його
видання,

4. Членами конкурсноТ KoMiciT можуть бути лише особи, якi мають бездоганну дiлову
репутацiю, високi професiйнi та моральнi якостi, суспiльний авторитет.

5, Не може бути членом конкурсноТ KoMiciT особа, яка:
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1) пiдпадаý пiд дiю обмежень, встановrlених пунктами 1 - 9 частини другоТ cTaTTi 2 цього
Положення;

2) е кандидатом на замiщення вакантноТ посади керiвника вiдповiдного суб'скта
господарювання комунального сектора економiки, його близькою чи пов'язаною особою у
розумiннi Закону УкраТни "Про захист економiчноТ конкуренцiТ" або близькою особою суб'екта
формування складу KoнKypcнoi KoMiciT (будь-кого з його членiв) вiдповiдно до 3акону УкраТни
"Про запобiгання корупцiТ";

3) своТм включенням до складу конкурсноТ KoMiciT зумовлюе виникнення реального або
потенцiйного конфлiкту iHTepeciB.

6, У разi виникнення щодо одного або кiлькох членiв конкурсноТ KoMiciT обставин,
передбачених частиною п'ятою цiоТ cTaTTi, члени конкурсноТ KoMiciT зобов'язанi в
невiдкладному порядку самостiйно подавати Ки'iвському MicbKoмy головi письмову заяву прс
самовiдвiд.

У разi виникнення (виявлення) щодо одного або кiлькох членiв конкурсноТ KoMiciT обставин,
передбачених частиною п'ятою цiеТ cTaTTi, пiсля формування с}(ладу конкурсноТ KoMiciT, TaKi

члени конкурсноТ KoMiciT пiдлягають замiнi вiдповiдними су6'октами подання, якi
запропонували кандидатури членiв конкурсноТ KoMiciT, що пiдлягають замiнi, не пiзнiше 5

робочих днiв пiсля встановлення (виявлення) зазначених обставин,

Повноваження членiв конкурсноТ KoMiciT припиняються за розпорядженням КиТвського мiського
голови також у разi пропущення ними без поважних причин двох або бiльше засiдань
конкурсноТ KoMiciT поспiль.

Поважними причинами пропущення засiдання конкуроноТ KoMiciT е:

,1) вiдсрнiсть особи у зв'язку з вiдрядженням, тимчасовою непрацездатнiстю, вiдпусткою;

2) неоприлюднення iнформацiТ про дати час та мiсце проведення засiдання KoMiciT на
единому веб_порталi територiальноТ громади MicTa Кисва kievcity.gov.ua не пiзнiше нiж За 48
годин до Тх початку;

3) участь у пленарному засiданнi КиТвськоТ MicbKo'f ради або засiданнi Tf постiйноТ KoMiciT,

членом якоТ е особа (для депутатiв КиТвськоТ MicbKoT ради).

Замiна члена або членiв конкурсноТ KoMiciT не мае наслiдком зупинення ii роботи (oKpiM

випадки якщо конкурсна комiсiя с неповноважною вiдповiдно до частини третьоi cTaTTi 4

цього Положення) або проведення конкурсу спочатку.

Стаття 5. Органiзацiя роботи конкурсноТ KoMiciT

1, Перше засiдання конкурсноТ KoMiciT проводиться вiдповiдно до розпорядження КиТвського

мiського голови,

2. Рiшення конкурсноТ KoMici'f приймаються шляхом вiдкритоrо поiменного голосування.

з. РiшенНя конкурСноТ KoMiciT приймаЮться бiльШiстю вiд затвердженого складу KoMiciT i

пiдписуюТься усiЙа присутнiмИ на il засiДаннi. НепiДписання протоколу (рiшення).конкурсноТ

KoMiciT'одним або декiлtкома присутнiми на засiданнi членами KoнKypcHo'i KoMici'f Не Мае

правових наслiдкiв для дiйсностi такого протOколу (рiшення). Н.авпроти прiзвища члена

кЬнкурсноТ KoMici'f, чий пiдпис вiдсутнiй на протоколi (рiшеннi), 3а3начаетьсЯ причина

вiдсрностi пiдпису.

4. Голова та секретар конкурсНоТ KoMiciT обираються на першому..засiда.ннi конкурсноТ KoMiciT з

числа jj членiв вiд рiзних суб'ектiв формування складу koнkypcнol koмlcll.

голова або секретар конкурснот koMici'i не пiзнiше наступного робочого дня пiсля першого

засiдання KoHKypcHoi' KoMiiii' у письмовому виглядi витребовують. у суб'окта господарювання

вiдомостi про його фiнансовь-економiчне становище, обумовленi ча.стиною сьомою cTaTTi 7

цього Положення, та звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть суб'екта господарювання за
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ocTaHHi 12 мiсяцiв, Вказанi вiдомостi в електронному виглядi надсилаються конкурснiй KoMiciT

не пiзнiше нiж на п'ятий день пiсля отримання вiдповiдноТ вимоги вiд голови або секретаря
KoHKypcнo'i KoMiciT,

5. Засiдання конкурсноТ KoMiciT е вiдкритими для представникiв засобiв масовоТ iнформацiТ,
журналiстiв та громадськостi, При цьому присутнiм заборонено будь-яким чином втручатися
чи перешкоджати роботi конкурсноТ KoMiciT,

Виконавчим органом Ки'iвськоТ MicbKoT ради (КиТвською мiською державною адмiнiстрацiею)
забезпечуеться вiдео- таlабо аудiофiксацiя засiдань KoHKypcHo'i KoMiciT з подальшим
роэмiщенням записiв на единому веб-порталi територiальноТ громади MicTa Киева
kievcity.gov.ua.

Неможливiсть забезпечення вiдео- таlабо аудiофiксацi'f засiдання конкурсноТ KoMiciT мае
наслiдком його перенесення не менш як на 4В годин.

6. lнформацiя про дати час та мiсце проведення засiдань конкурсноТ KoMici'f оприлюднюсться
на единому iнформацiйному порталi територiальноТ громади MicTa Киева kievcity.gov.ua не
пiзнiше нiж за 48 годин до Тх початку.

7. Засiдання конкурсноТ KoMiciT, прийнятi нею рiшення та результати вiдкритого поiменного
голосування оформлюються протоколом, який пiдписуеться BciMa присутнiми на засiданнi
членами конкурсноТ KoMiciT.

Кожен член KoнKypcнo'i KoMiciT може додати до протоколу свою окрему думку протягом
дванадцяти годин пiсля оформлення протоколу. Надана окрема думка до протоколу засiдання
конкурсноТ KoMiciT е невiд'емною частиною такого протоколу.

Копiя протоколу разом з доданими до протоколу окремими думками (у разi наявностi) не
пiзнiше наступного робочого дня пiсля завершення засiдання, з урахуванням часу,
вiдведеного на складання окремоТ думки, надсилаються секретарем конкурсноТ KoMiciT
структурному пiдроздiлу виконавчOго органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKo'f
державноТ адмiнiстрацi'i) (районнiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацiТ), якому
пiдпорядкований (до сфери управлiння якого вiднесено) вiдповiдний суб'ект госпсдарювання.

Конкурсна комiсiя оприлюднюе cKaHoBaHi копiТ протсколу засiдання та доданих до нього
TeKcTiB окремоТ думки на единому веб-порталi територiальноТ громади MicTa Киева
kievcity.gov.ua невiдкладно пiсля надсилання структурному пiдроздiлу виконавчого органу
КиТвськоТ мiськоI ради (КиТвськоТ MiobKoT державноТ адмiнiстрацi'i) (районнiй в MicTi Киовi
державнiй адмiнiстрацiТ), якому пiдпорядкованпй (до сфери управлiння якого вiднесено)
вiдповiдн и й суб'ект господарюва н ня ком унал ьного сектора економ i ки.

8, Роботу конкурсноТ KoMiciT забезпечуе структурний пiдроздiл виконавчого органу КиТвськоТ
MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) (районноТ в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацiТ), якому пiдпорядкаваний (до сфери управлiння якого вiднесено) вiдповiдний
суб'ект господарювання,

Стаття ý. Повноваження конкурсноТ KoMiciT

1, Конкурсна комiсiя:

1) визначао регламент своеТ роботи;

2) розмiщуе оголошення про умови та строки проведення конкурси вичерпний перелiк
необхiдних документiв та порядок Тх подання кандидатами на единому веб-порталi
територiальнот громади MicTa Киева kievcity,gov.ua не пiзнiше нiж за 30 днiв до завершення
строку подання документiв для участi у KoHKypci;

3) приЙмае та розглядас документи, поданi особами, якi претендують на зайняття KepiBHoT
посади, для участi в KoHKypci, перевiряе Тх комплектнiсть, повноту та вiдповiднiсть вимогам
цьог0 Положення;
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4) за результатами розгляду документiв, поданих особами, якi претендують на зайняття
KepiвHoi посади, для участi у KoHKypci, ухвалюо рiшення про допуск або вiдмсву у Тх допуску
до конкурсу;

5) забезпечуе вiдкритiсть конкурсу вiдповiдно до вимог цього Положення;

6) вiдбирае шляхOм голосування з числа учасникiв двох кандидатiв на одну KepiBHy посаду, якi
згiдно з об/рунтованим в письмовому виглядi рiшенням конкурсноТ KoMiciT мають найкращi
професiйний досвiд, знання i якостi для виконання обов'язкiв на керiвнiй посадi, що
оформлюеться рiшенням конкурсноТ KoMiciT, та вносить подання суб'екту, який здiйснюе
призначення (делегування для призначення або обрання) на вiдповiдну KepiBHy посаду (далi -
суб'ект призначення (делеryвання)), щодо призначення (обрання) одного з визначених
конкурсною комiсiею кандидатiв на KepiBHy посаду - на вибiр суб'екта призначення
(делеryвання);

7) оприлюднюе на единому iнформацiйному порталi територiальноТ громади MicTa Киева
kievcity.gov.ua iнформацiю про осiб, якi подали заяву на участь у KoHKypci, iнформацiю про
кандидатiв, якi були вiдiбранi конкурсною комiсiею для подання на розгляд суб'екту
призначення (обрання), обr'рунтоване в письмовому виглядi рiшення конкурсноТ KoMiciT про
вiдбiр не бiльше двох кандидатiв з вiдображенням результатiв персонального голосування та
об/рунтоване в письмовому виглядi рiшення суб'ектiв погодження кандидатур про вiдмову в
такому погодженнi;

8) проводить повторний конкурс у разi:

а) подання на конкурс менше двох заяв;

б) вiдбору за результатами конкурсу менше двох претендентiв на одну KepiBHy посаду;

в) вiдхилення (не призначення) Bcix визначених конкурсною комiсiею кандидатур суб'сктом
обрання (делеryвання), про що суб'скт обрання (делегування) письмово iнформуе конкУрСнУ
комiсiю iз зазначенням пiдстав;

9) здiйснюс iншi повноваження, передбаченi цим Положенням.

Стаття 7. Порядок проведення конкурсу

1. оголошення про умови та строки проведення конкурсу обов'язково повинне мiстити
вiдомостi про:

1) найменування, юридичне та фактичне мiсцезнаходження суб'екта господарювання, ocHoBHi

напрями його дiяльностi;

2) строк i мiсце приймання документiв для участi в KoHKypci;

3) номер телефону для довiдок;

4) адресу електронноТ пошти конкурсноТ KoMiciT;

5) вичерпний перелiк необхiдних документiв для участi в koHkypci;

6) вичерпний перелiк необхiдних вимог до кандидатiв на посаду керiвника вiдповiдного

суб'екта господа рюван ня ;

7) iнтернет-посилання на текст цього Положення.

2. особа, яка претендуе на зайняття KepiBHoT посади (далi - кандидат), подае особисто у
визначений в оголошеннi строк TaKi докумёнти:

1) заяву в довiльнiй формi з наданням згоди на обробку персональних даних вiдповiдно до
Закону УкраТни "Про захист персональних даних";

2) ксерокопi'f першоТ та другоТ cTopiHoK пасгlорта громадянина УкраТни та cTopiHoK, де
зазначаються вiдомостi про мiсце реестрацiт кандидата, або документа, ц-lо надаеться
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громадяниновi Укратни у зв'язку з втратою паспорта (для iноземцiв та осiб бф громадянства -

iншого документа, щ0 посвiдчуо особу);

З) автобiографiю кандидата, що обов'язково повинна мiстити: прiзвище (yci прiзвища у разi
змiни), власне iм'я {yci власнi iMeнa, в тому числi у разi змiни) та по батьковi (за наявностi),
число, мiсяць, piK i мiсце народження, громадянств0, вiдомостi про ocBiTy, трудову дiяльнiсть,
посаду, мiсце роботи (заняття), rромадську роботу (в тому числi на виборних посадах),
членство у полiтичних партiях, у тому числi в минулому, наявнiсть трудових або будь-яких
iнших договiрних вiдносин з полiтичною партiею упродовж року, що передус поданню заяви
{незалежно вiд тривалостi), склад ciM'T, мiоце реострацiТ та фактичного проживання,
контактний номер телефону, адресу електронноТ пошти, вiдомостi про наявнiсть чи
вiдсутнiсть судимостi ;

4) чотири фотографiТ кандидата розмiром 4 х б сантиметрiв на паперових носiях та в

електронному виглядi;

5) копiю документiв про ocBiTy, науковий ступiнь, вчене звання;

6) копiю заповненоТ частини трудовоТ книжки (за наявностi);

7) копiю вiйськового квитка (для вiйськовослужбовцiв або вiйськовозобов'язаних);

8) довiдку про допуск до державноТ таомницi (за наявностi такого допуску);

9) декларацiю особи, уповноважено'f на виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядування (декларацiю про майно, дохФди, витрати i зобов'язання фiнансового
характеру), за piK, що переду€ року, в якому було оприлюднене сголошення про конкурс, за
формою, встановленою Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцiТ.

Кандидат також може подати iншiдодатковi матерiали на власний розсуд,

Особа пред'являс секретарю конкурсноТ KoMiciT або iншiй уповнова}кенiй конкурснOю комiсiею
особi оригiнали документiв на участь у KoнKypci, копiТ яких подаються ним до конкурсноТ
KoMiciT. Секретар конкурсноТ KoMiciT або iнша уповноважена конкурсною комiсisю особа пiсля
ознайомлення з оригiналом дOкумента ставить на Bcix cTopiHKax його копiТ вiдмiтку "Оригiнал
пред'явлено, [прiзвище, iнiцiали], [пiдпис секретаря KoMiciT], [дата проставлення вiдмiтки]""

3. Секретар конкурсноТ KoMiciT надае консультацiйну допомоrу кандидатам з питань
оформлення та подання документiв для участi у KoHKypci.

4, Конкурсна комiсiя на своему засiданнi ухвалюе рiшення пр0 допуск кандидата або вiдмову в
допуску до участi у KoHKypci.

У разi вiдмови кандидату в дOпуску до участi у KoHKypci в протокOлi формулюоться пiдстава
для такоТ вiдмови" У випадку якщо пiдстав для вiдмови декiлька, у протоколi обов'язково
вичерпно формулюються yci пiдстави,

Кандидат, якому було повернуто документи через Тх HeBipHe оформлення або подання
неповного пакета документiв, мае право на пOвторне подання документiв для участi у KoHKypci
в межах оголошеного конкурсною комiсiею строку подання таких документiв.

5. У разi наявноотi лише одного кандидата на одну пOсаду на участь у KoHKypci або вiдмови в
допуску до участi у KoHKypci BciM заявленим кандидатам конкурсна комiсiя протягом 5 днiв з
дня 3авершення строку на подання документiв на участь у KoHKypci (останньоТ вiдмови вiд
допуску кандидата до участi в KoHKypci) оголошу0 проведення нового конкурсу.

новий конкурс проводиться також у разi вiдхилення ycix запропонованих кандидатур
суб'ектом обрання (делегування). Новий конкурс у цьому разi оголошуеться протягом 5 днiв з
дня отримання рiшення суб'екта обрання (делеryвання),

6. Вiдомостi з документiв, що подаються особами для участi в KoHKypci, оприлюднюютьоя на
единомУ веб-порталi територiальноТ громади MicTa Киева kievcity.gov.ua упродовж 10 днiв
пiсля закiнчення строку подання документiв на участь у KoHKypci та ухвалення рiшень про
допуск або вiдмову удопускудо участi у KoHKypci щодо кожноТ кандидатури.
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Перелiк вiдомостей визначасться конкурсною комiсiею з урахуванням Закону УкраТни "Про
захист персональних даних".

7, Не пiзнiше наступного робочого дня пiсля закiнчення строку подання документiв на участь у
KoНKypci та ухвалення рiшень про допуск або вiдмову у допуску до участi у KoНKypci щодо
кожноТ кандидатури секретар конкурсноТ KoMiciT надсилае за адресами електронноТ пошти
кандидатiв, допущених до участi у KoнKypci, вiдомостi про фiнансово-економiчне становище
суб'екта господарювання (файли у форматi 

*.doc, *,docx, *,rtf або у виглядi сканованих копiй

документiв):

1) вiдомостi про баланс (форма N 1);

2) звiт про фiнансовi результати (форма N 2);

З) звiт про рух коштiв (форма N 3):

4) примiтки до рiчноТ фiнансовоТ эвiтностi (форма N 4);

5) розшифровку простроченоТ кредиторськоТ заборгованостi, фiнансовий план пiдприсмства,
звiт про iнвестицiТ в основний капiтал;

6) статут суб'екта господарювання комунального сектора економiки в MicTi Киевi;

7) аудиторський звiт (у разi його наявностi) та звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть
суб'скта господарювання за ocTaHHi 12 мiсяцiв.

ýля комунальних некомерцiйних пiдприемств вiдомостi про фiнансово-економiчне становище
подаються iз урахуванням специфiки Тх дiяльностi.

В. За допомогою вiдомостей про фiнансово-економiчне стано*ище суб'екта господарювання
комунального сектора економiки в MicTi Киевi кандидати зобов'язанi протягом 20 календарних
днiв з дня Тх отримання розробити KoHKypcHi пропозицiТ та подати Тх особисто конкурснiй
KoMiciT.

KoHKypcHi пропозицiТ повиннi мiстити:

1) проект стратегiчного плану розвитку суб'екта господарювання на середньострокову
перспективу;

2) детальний першочерговий план реформування суб'скта господарювання протягом сдного
року;

З) заходи з виконання завдань, поставлених перед суб'ектом гOсподарювання, та ре3ультати
аналiзу можrlивих ризикiв, а також пропозицiТ з полiпшення технiко-економiчних та фiнаНсоВИх
показникiв суб'екта господарювання, пiдвищення його конкурентоспроможностi на рИНКУ;

4) обсяг надходжень коштiв до бюджету;

5) пропозицiТ щодо залучення iнвестицiй для розвитку суб'екта господарюванНя;

6) пропозицiТ щодо очiкуваноТ динамiки полiпшення основних показникiв фiнанСОВО-
господарськоТ дiял bHocTi суб'екта господарюван ня ;

7) iншi вiдомостi на розсуд кандидата.

Членам конкурсноТ KoMiciT забороняеться будь-яким чином ознайомлювати кандидатiв 3

конкурсними пропозицiями iнших кандидатiв до закiнчення строку Тх подання.

KoHKypcHi пропозицiТ кандидатiв пiдлягають оприлюдненню на единому веб-порталi
териiорiаЛьноТ громади MicTa Кисва kievcity.gov,ua в день останнього засiдання конкурсноТ

KoMiciT (пiсля його завершення).

KoHKypcHi пропозицiТ кандидатiв на посади директорiв комунальних некомерцiйних
пiдприемств подаються з урахуванням специфiки Тх дiяльностi та мають бути спрямованi на
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оптимiзацiю видаткiв, якi здiйснюються на утримання таких пiдприсмств. Подання такими
кандидатами конкурсних пропозицiй, спрямованих на збiльшення доходiв комунальних
некомерцiйних пiдприемств, не вимагасться.

9. Протягом 5 днiв з дня закiнчення строку для подання конкурсних пропозицiй конкурсна
комiсiя проводить засiдання, на якому вивчае KoHKypcHi пропозицiТ.

OKpiM вивчення конкурсних пропозицiй та документацiТ на участь у KoHKypci, конкурсна комiсiя
проводить з кандидатами опiвбесiди та враховуе Тх здатнiсть висловлювати сво'iдуlики, вмiння
викладати iнформацiю в письмовiй формi, комунiкабельнiсть, TaKToBHicTb, дiловi та вольовi
якостi, готовнiсть брати на себе вiдповiдальнiсть, умiння аналiзувати проблеми i

налагоджувати дiловi зв'язки, виявляти творчий пiдхiд до роботи, емоцiйну врiвноваженiсть
тощо,

10, 3а результатами дослiдження конкурсних пропозицiй та проведених спiвбесiд конкурсна
комiоiя шляхом голосування вiдбирае з числа учасникiв не бiльше двох кандидатiв на одну
KepiBHy посаду, якi згiдно з обfрунтованим у письмовсму виглядi рiшенням конкурсноТ KoMiciT

вiдповiдають вимогам цього Положення, вносить подання суб'екту, який здiйснюе призначення
(делеryвання для призначення або обрання) на вiдповiдну KepiBHy посаду (далi - суб'ект
призначення (делегування)), щодо призначення (делеryвання) 0дного з визначених
конкурсною комiсiею кандидатiв на KepiBHy посаду - на вибiр суб'екта призначення
(делегування).

1. Визначена (-i)
призначення.

Стаття 8. Результати проведення конкурсу

конкурсною комiсiею кандидатура (-и) подаеться на розгляд суб'екту

Суб'ект призначення протягом 30 днiв з дня внесення конкурсною комiсiею вiдповiдного
подання своТм рiшенням призначае на KepiBHy посаду одного з кандидатiв, запропонованих
йому конкурсною комiсiою, та укладае з ним контракт на строк, рекомендований конкурсною
комiсiсю, але не бiльше трьох poKiB.

2. У випадку проведення конкурсу для визначення кандидатур для внесення Тх на розгляд
вiдповiдних органiв у суб'ектах господарювання у формi господарських товариств з метою'fх
подальшого призначення (обрання), виэначенi конкурсною комiсiею кандидатури подаються
до уповноваженого структурногс пiдроздiлу виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради
(КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ), який здiйснюЁ подання вiд iMeHi територiальноТ
громади MicTa Киева на призначення (обрання) tx на посаду.

У разi вiдхилення суб'октом призначення (обрання) обох визначених конкурсною комiсiею
кандидатур (необрання жOдного з кандидатiв) на KepiBHy посаду конкурсна комiсiя протягом 5
днiв з дня вiдхилення (необрання) останньоТ кандидатури оголошус проведення нового
конкурсу.

китвський мiський голова В. Кличко

Ф CeKpeTilpiaT Киiвоько[ MicbKo'i Ради, 197а-2О17.
Ф lнформацiйно-аналiтичний центр "Л lГА", 1 991 -20 1 7
Ф тов "лlгА зАкон,, 2оо7-2о17.

bigmir)net

Елекrроннi тексти докумевтiв пiдготоапено Всеуtраiнською мережею ЛlГА:ЗАК9.Н у рамках Програми iнформацiйного спiвробiтництва з Киiвською
мiською радою.
Bci права на матерiали, розташованi на цдryW.liоааа!адда, 0хороняються у вiдповiдностi з законOдавством УtраТни, При використаннi або цитуsаннi
будь-яюtх матерiалiв, посилання на цдцц[LqаzqLqцца е обов'язковим, При використаннi або цитуваннi в iHTepHeTi, гiпврпосиланвя {hyper{ink) Hi
www.lig€Zakon.ua о обов'я3ковим. Републiкацiя будьяких l,латерiалiв можлива тiльки за письмовою згодою ТОВ <ЛiГД:3ДКОН>.

hftp://kmr.ligazakon.ualSlTEZ_docki2.nsf/alldocwWWЛC40"l3ПFF17B395C225B010006877DB?openDocument 10/10


