
 

 

ПРОТОКОЛ № 13/2018 

засідання постійно діючої конкурсної комісії  
для конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб’єктів 

господарювання комунального сектора економіки, підпорядкованих 
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради  (Київської міської державної адміністрації)  
від 16 жовтня 2018 року 

 
м. Київ, вул. Хрещатик, 36,                                                                               10:00 год.-13:30 год. 
кулуари 4-го поверху 
 
 
 

Присутні члени постійно діючої конкурсної комісії  для конкурсного відбору 
кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального 
сектора економіки, підпорядкованих Департаменту транспортної 
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації) (далі – Конкурсна комісія) (всього – 8): 
 
ГРИЦЕНКО 
Олексій Анатолійович 
 
 
БЕРЕЗНІКОВ                        
Олександр Іванович 
 
 
 
ГАЛАСЬ 
Олег Іванович 

голова постійно діючої конкурсної комісії, 
представник громадської організації 
«Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан»; 
 
депутат Київської міської ради, голова постійної 
комісії Київської міської ради з питань місцевого 
самоврядування, регіональних та міжнародних 
зв’язків; 
 
радник Київського міського голови (на 
громадських засадах); 
 

ГАЛАЙЧУК 
Ігор Васильович 

депутат Київської міської ради, заступник голови 
постійної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, зв’язку та реклами; 

  
МОЦЮК  
Василь Дмитрович 
 
 
ОСАДЧУК  
Андрій Петрович 
 
 
 
САТАНОВСЬКИЙ  
Сергій Васильович 

голова Київської міської профспілки працівників 
комунального транспорту, транспортної 
інфраструктури та безпеки руху; 
 
депутат Київської міської ради, секретар 
постійної комісії Київської міської ради з питань 
дотримання законності, правопорядку та 
запобігання корупції; 
 
радник Київського міського голови (на 
громадських засадах); 
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ТРЕСТЕР 
Юлія Олександрівна 
 
 

 
радник заступника міського голови – секретаря 
Київської міської ради з питань соціальних 
комунікацій на громадських засадах; 
 
 

 
 
 
 
ШПИЛЬОВИЙ 
Іван Федорович 
 
 
 
 
МОРОЗОВА  
Христина Олегівна 
 

 
Відсутні члени комісії (всього – 3):  
 
 
секретар постійно діючої конкурсної комісії, 
перший заступник директора Департаменту 
транспортної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації); 
 
представник громадської організації «ДемАльянс 
Допомога»; 
 
 

ХАРЧУК                               
Сергій Васильович 
 

депутат Київської міської ради, член постійної 
комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, зв’язку та реклами. 
 

 На засіданні комісії також присутні: 
 

Симонов С.А. 
 
 
 
 
 
Оліфер О.В. 
 
 
 
Шевченко Т.Ю.  
 
 
 
Хома А.С. 
 
 
 
 

Директор Департаменту транспортної 
інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації); 
 
 
радник по питаннях безпеки КП 
«Київтранспарксервіс»; 
 
 
головний спеціаліст зі зв’язків з громадськістю 
КП «Київтранспарксервіс»; 
 
 
журналіст Укрпресінфо 
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Порядок денний 
 

1. Розгляд конкурсних пропозицій кандидатів на посаду керівника 
комунального підприємства «Київтранспарксервіс»  та проведення з ними 
співбесіди. 

2. Розгляд конкурсних пропозицій кандидатів на посаду керівника 
комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. 
Києва «Київавтошляхміст» та проведення з ними співбесіди. 

3. Розгляд конкурсних пропозицій кандидатів на посаду керівника 
комунального виробничого підприємства «Міськпаливо» та проведення з 
ними співбесіди. 

4.    Визначення результатів конкурсу. 

5.    Інші організаційні питання. 

Забезпечується здійснення аудіофіксації засідання Конкурсної комісії з 
урахуванням п. 5  Положення, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 21 липня 2016 року № 786/786. 

Гриценко О.А., оголосив питання порядку денного. 
 
Вирішили: порядок денний затвердити.     
  
Голосували: «за» - 7 (Галась О.І., Галайчук І.В., Гриценко О.А., Сатановський 
С.В., Моцюк В.Д., Осадчук А.П., Трестер Ю.О.), «проти» - 0; «утримались» - 0.  
 
 

1. СЛУХАЛИ:  
 

1.1. Гриценка О.А.,  який доповів, що для участі в конкурсі на посаду керівника 
комунального підприємства «Київтранспарксервіс» були подані подано 6 заяв 
від кандидатів: Гасанов Роман Анатолійович, Головін Роман Григорович, 
Дібрівний Максим Вікторович, Німас Олександр Ярославович, Радько Григорій 
Артемович та Сокольчук Сергій Олександрович. В телефонному режимі 
Сокольчук Сергій Олександрович повідомив, що конкурсні пропозиції не 
підготував, тому приймати участь в конкурсі не буде. 
1.2. Гриценко О.А., який запропонував розпочати співбесіду з кандидатами, які 
претендують на посаду керівника КП «Київтранспарксервіс», всього 5 
кандидатів – Гасанов Роман Анатолійович, Головін Роман Григорович, 
Дібрівний Максим Вікторович, Німас Олександр Ярославович та Радько 
Григорій Артемович 
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Березніков О.І. приєднався  до засідання Конкурсної  комісії. 
Виступили: Гасанов Р.А., Головін Р.Г., Дібрівний М.В., Німас О.Я. та      
Радько Г.А., які презентували свої конкурсні пропозиції та відповідали на 
запитання членів комісії. 
 
1.3. Галайчук І.В., Осадчук А.П. виступили з пропозицією внести зміни до 
порядку денного, а саме визначатися з результатами конкурсу по кожному 
окремому комунальному підприємстві відразу після проведення співбесіди з 
кандидатами на відповідне комунальне підприємство. 
 
Вирішили: проголосувати за дану пропозицію. 
 
Голосували: «за» - 8 (Березніков О.І., Галась О.І., Галайчук І.В., Гриценко О.А., 
Сатановський С.В., Моцюк В.Д., Осадчук А.П., Трестер Ю.О.), «проти» - 0; 
«утримались» - 0. 
  
Рішення прийнято. 
 
1.4. Гриценка О.А.,  який запропонував членам комісії висловити свою думку 
по кожному кандидату для визначення потенційного рейтингу. 
 
Вступили: Симонов С.А., Галась О.І., Осадчук А.П., Галайчук І.В.,Трестер 
Ю.О, Гриценко О.А. В ході обговорення перевага була віддана трьом 
кандидатам Головіну Р.Г., Німасу О.Я. та Радьку Г.А. 
 
Вирішили: проголосувати по кожному кандидату в наступній черговості 
Головін Р.Г., Німас О.Я. та Радько Г.А., Гасанов Р.А. та Дібрівний М.В. 
 
1.5. Гриценка О.А., який запропонував проголосувати за кандидата         
Головіна Р.Г. та рекомендувати його Київському міському голові для 
призначення на посаду керівника  КП «Київтранспарксервіс». 
 
Голосували: «за» - 6 (Березніков О.І., Галайчук І.В., Гриценко О.А., Моцюк 
В.Д., Осадчук А.П., Трестер Ю.О.), «проти» - 0; «утримались» - 2 (Галась О.І., 
Сатановський С.В.). 
 
Рішення прийнято. 
 
1.6. Гриценка О.А., який запропонував проголосувати за кандидата Німаса О.Я. 
та рекомендувати його Київському міському голові для призначення на посаду 
керівника  КП «Київтранспарксервіс». 
 
Голосували: «за» - 8 (Березніков О.І., Галась О.І., Галайчук І.В., Гриценко О.А., 
Сатановський С.В., Моцюк В.Д., Осадчук А.П., Трестер Ю.О.), «проти» - 0; 
«утримались» - 0. 
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Рішення прийнято. 
1.7. Гриценка О.А., який повідомив що конкурс відбувся та обрано для 
рекомендації   Київському міському голові два кандидата на керівну посаду КП 
«Київтранспарксервіс» - Головіна Р.Г. та Німаса О.Я.,  оскільки дані кандидати  
мають найкращий професійний досвід, особисті ділові якості, знання для 
виконання обов’язків на керівній посаді. 
 
1.8. Трестер Ю.О., виступила з пропозицією не віддавати пріоритет одному з 
кандидатів та рекомендувати Київському міському голові укладання контракту 
з керівником КП «Київтранспарксервіс» терміном до двох років. 
 
Голосували: «за» - 8 (Березніков О.І., Галась О.І., Галайчук І.В., Гриценко О.А., 
Сатановський С.В., Моцюк В.Д., Осадчук А.П., Трестер Ю.О.), «проти» - 0; 
«утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ:  
 

2.1. Гриценка О.А.,  який доповів, що для участі в конкурсі на посаду керівника 
комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва 
«Київавтошляхміст» були подані 3 заяви від кандидатів: Головін Роман 
Григорович, Котлубей Дмитро Олександрович та Слабенький Володимир 
Миколайович. 
 
2.2. Гриценко О.А., який запропонував розпочати співбесіду з кандидатами, які 
претендують на посаду керівника КП по ремонту і утриманню мостів і шляхів 
м. Києва «Київавтошляхміст», всього 3 кандидати – Головін Роман Григорович, 
Котлубей Дмитро Олександрович та Слабенький Володимир Миколайович. 
 
Виступили: Головін Р.Г., Котлубей Д.О. та  Слабенький В.М., які презентували 
свої конкурсні пропозиції та відповідали на запитання членів комісії. 
 
2.3. Гриценка О.А.,  який запропонував членам комісії висловити свою думку 
по кожному кандидату для визначення потенційного рейтингу. 
 
Вступили: Галась О.І., Сатановський С.В., Осадчук А.П., Галайчук І.В.,Трестер 
Ю.О., Гриценко О.А. В ході обговорення перевага була віддана двом 
кандидатам Головіну Р.Г. та Слабенькому В.М. 
 
Вирішили: проголосувати по кожному кандидату в наступній черговості 
Головін Р.Г., Слабенький В.М. та Котлубей Д.О. 
 
2.4.Гриценка О.А., який запропонував проголосувати за кандидата         
Головіна Р.Г. та рекомендувати його Київському міському голові для 
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призначення на посаду керівника  комунального підприємства по ремонту і 
утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст». 
 
Голосували: «за» - 7 (Березніков О.І., Галась О.І., Галайчук І.В., Сатановський 
С.В., Моцюк В.Д., Осадчук А.П., Трестер Ю.О.), «проти» - 0; «утримались» - 1 
(Гриценко О.А.). 
 
Рішення прийнято. 
 
2.5.Гриценка О.А., який запропонував проголосувати за кандидата        
Слабенького В.М. та рекомендувати його Київському міському голові для 
призначення на посаду керівника  комунального підприємства по ремонту і 
утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст». 
 
Голосували: «за» - 5 (Березніков О.І., Галайчук І.В., Гриценко О.А.,         
Моцюк В.Д., Осадчук А.П.); «проти» - 0; «утримались» - 3 (Галась О.І., 
Сатановський С.В., Трестер Ю.О.). 
 
Рішення не прийнято. 
 
2.6.Гриценка О.А., який запропонував проголосувати за кандидата        
Котлубея Д.О. та рекомендувати його Київському міському голові для 
призначення на посаду керівника  комунального підприємства по ремонту і 
утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст». 
 
Голосували: «за» - 0; «проти» - 0; «утримались» - 8 (Березніков О.І., Галась О.І., 
Галайчук І.В., Гриценко О.А.,  Сатановський С.В., Моцюк В.Д., Осадчук А.П., 
Трестер Ю.О.). 
Рішення не прийнято. 
 
2.7.Трестер Ю.О. запропонувала повернутися до голосування повторно за 
кандидата Слабенького В.М.   
 
Вирішили: підтримати пропозицію та переголосувати за кандидата 
Слабенького В.М. 
 
Голосували: «за» - 6 (Березніков О.І., Галайчук І.В., Гриценко О.А.,        
Моцюк В.Д., Осадчук А.П., Трестер Ю.О.); «проти» - 0; «утримались» - 2 
(Галась О.І., Сатановський С.В.). 
Рішення прийнято. 
 
2.8.Гриценка О.А., який запропонував проголосувати за кандидата        
Слабенького В.М. та рекомендувати його Київському міському голові для 
призначення на посаду керівника  комунального підприємства по ремонту і 
утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст». 
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Голосували: «за» - 6 (Березніков О.І., Галайчук І.В., Гриценко О.А.,        
Моцюк В.Д., Осадчук А.П., Трестер Ю.О.); «проти» - 0; «утримались» - 2 
(Галась О.І., Сатановський С.В.). 
Рішення прийнято. 
2.9. Гриценка О.А., який повідомив що конкурс відбувся та обрано для 
рекомендації   Київському міському голові два кандидата на керівну посаду 
комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва 
«Київавтошляхміст» – Головіна Р.Г. та Слабенького В.М., оскільки дані 
кандидати  мають найкращий професійний досвід, особисті ділові якості, 
знання для виконання обов’язків на керівній посаді. 
2.10. Галайчук І.В. виступив з пропозицією не віддавати пріоритет одному з 
кандидатів та рекомендувати Київському міському голові укладання контракту 
з керівником КП по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва 
«Київавтошляхміст» терміном до двох років. 
 
Голосували: «за» - 8 (Березніков О.І., Галась О.І., Галайчук І.В., Гриценко О.А., 
Сатановський С.В., Моцюк В.Д., Осадчук А.П., Трестер Ю.О.); «проти» - 0; 
«утримались» - 0. 
 
Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ:  
 

3.1. Гриценка О.А.,  який доповів, що для участі в конкурсі на посаду керівника 
комунального виробничого підприємства «Міськпаливо» були подані 3 заяви 
від кандидатів: Аніщенко Дмитро Валерійович, Головін Роман Григорович та  
Дібрівний Максим Вікторович. 
3.2. Гриценко О.А., який запропонував розпочати співбесіду з кандидатами, які 
претендують на посаду керівника комунального виробничого підприємства 
«Міськпаливо», всього 3 кандидати – Аніщенко Дмитро Валерійович, Головін 
Роман Григорович та  Дібрівний Максим Вікторович. 
 
Осадчук А.П. залишив засідання конкурсної комісії у зв’язку з невідкладними 
справами. 
Виступили: Аніщенко Д.В., Головін Р.Г. та  Дібрівний М.В., які презентували 
свої конкурсні пропозиції та відповідали на запитання членів комісії. 
3.3. Гриценка О.А.,  який запропонував членам комісії висловити свою думку 
по кожному кандидату для визначення потенційного рейтингу. 
Вступили: Гриценко О.А., Галась О.І., Сатановський С.В., Галайчук І.В.,  
Моцюк В.Д.  
Вирішили: проголосувати по кожному кандидату в наступній черговості 
Головін Р.Г., Аніщенко Д.В. та Дібрівний М.В. 
3.4.Гриценка О.А., який запропонував проголосувати за кандидата        
Головіна Р.Г. та рекомендувати його Київському міському голові для 
призначення на посаду керівника  комунального виробничого підприємства 
«Міськпаливо». 
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Голосували: «за» - 7 (Березніков О.І., Галась О.І., Галайчук І.В., Гриценко О.А., 
Сатановський С.В., Моцюк В.Д., Трестер Ю.О.); «проти» - 0; «утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 
3.5.Гриценка О.А., який запропонував проголосувати за кандидата        
Аніщенка Д.В. та рекомендувати його Київському міському голові для 
призначення на посаду керівника  комунального виробничого підприємства 
«Міськпаливо». 
 
Голосували: «за» - 6 (Березніков О.І., Галась О.І., Галайчук І.В., Сатановський 
С.В., Моцюк В.Д., Трестер Ю.О.); «проти» - 0; «утримались» -1( Гриценко 
О.А.). 
Рішення прийнято. 
 
3.6.Гриценка О.А., який запропонував проголосувати за кандидата        
Дібрівного М.В. та рекомендувати його Київському міському голові для 
призначення на посаду керівника  комунального виробничого підприємства 
«Міськпаливо». 
 
Голосували: «за» - 2 (Галась О.І., Гриценко О.А.); «проти» - 0; «утримались» -5 
(Березніков О.І., Галайчук І.В., Сатановський С.В., Моцюк В.Д., Трестер Ю.О.). 
 
Рішення не прийнято. 
 
3.7. Гриценка О.А., який повідомив що конкурс відбувся та обрано для 
рекомендації   Київському міському голові два кандидата на керівну посаду 
комунального виробничого підприємства «Міськпаливо» – Аніщенка Д.В. та 
Головіна Р.Г., оскільки дані кандидати  мають найкращий професійний досвід, 
особисті ділові якості, знання для виконання обов’язків на керівній посаді. 
 
3.8. Гриценко О.А. виступив з пропозицією не віддавати пріоритет одному з 
кандидатів та рекомендувати Київському міському голові укладання контракту 
з керівником комунального виробничого підприємства «Міськпаливо»  
терміном до двох років. 
 
Голосували: «за» - 7 (Березніков О.І., Галась О.І., Галайчук І.В., Гриценко О.А., 
Сатановський С.В., Моцюк В.Д., Трестер Ю.О.); «проти» - 0; «утримались» - 0. 
 
Рішення прийнято. 
 
4. СЛУХАЛИ: 
 
4.1. Гриценка О.А., який повідомив що конкурсній комісії надійшов лист від 
міського голови з обґрунтуванням щодо відмови кандидатам на посаду 
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керівника КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району»  м. Києва.  
 
Запропонував визначитися з датою оголошення повторного конкурсу на 
вакантну посаду керівників "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту 
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського 
району»  м. Києва. 
 
Виступили: Моцюк В.Д., Березніков О.І. в ході обговорення запропонували 
оголосити проведення повторного конкурсу на вищезазначене комунальне 
підприємство з 22 жовтня 2018 року. 
 
Голосували: «за» - 7 (Березніков О.І., Галась О.І., Галайчук І.В., Гриценко О.А., 
Сатановський С.В., Моцюк В.Д., Трестер Ю.О.); «проти» - 0; «утримались» - 0. 
 
Рішення прийнято. 
 


