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засiдання постiйно дiючоi конкурсноi KoMiciT для конкурсного вiдбору
кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв гOсподарювання комунальног0
сектора економiки, пiдпорядкованих Щепартаменту транспортноi
iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoT

державноi адмiнiстрацii), утвореноТрозпорядженням КиТвського мiського голови
вiд 11 липня 20|7 року Jф 512 (у редакцiiрозпорядження Киiвського мiського
голови вiд l8 серпня 202| року Jф 719)

к01> вересня 2021' року
Початок засiдання о 15.00 год
Закiнчення засiдання о 15.45 год
м. Киiв, вул. Хрещатик, 3б (KiM. 512)

Присутнi:

БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Микола Володимирович

БУРДУКОВА
Вiкторiя Вадимiвна

гАлАсь
олег Iванович

гриrIЕнко
олексiй Анатолiйович

]\4Амоян
Сергiй Чолосвич

РОМАНЕНКО
Андрiй Степанович

представник громадсько1 органlзацll
<<Нацiональна асоцiацiя дорожникiв Украiни> (за

згодою), голова Конкурсноi KoMicii;

депутат КиТвськоТ MicbKoi рuди, заступник
голови постiйноТ KoMicii Киiвськоi MicbKoi ради
з питань транспорту, зв'язку та рQклаN{и (за

згодою);

радник КиТвського мiського голови
громадських засадах) (за згодою);

(rra

представник громадськоТ оргаrriзацiТ
<ВсеукраТнське об'еднання <Автомайдан> (за

згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, заступник
голови постiйноТ KoMiciT КиТвськоТ MicbKoT ради з

питань транспорту, зв'язку та рекламt,{ (:за

згодою);

заступник директора Щепартаменту "- начальнt,lк

управлiння координацiТ й розвитку дорояrнього
господарства та iнфраструктури /{егlартаменту
транспортноТ iнфраструктури вLIконавчого
органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT

деря(авноТ адмiнiстрацiТ), секретар КонкурсноТ
KoMiciT;



САТАI{ОВСЬКИИ
Сергiй Васильович

тюрIнА голова Киiвськоi MicbKoi профспiлки працiвникiв
Марина Миколаiвна комун€}льного транспорту, траtrспортноТ

iнфраструктури та безпеки руху (за згодою);

хомЕнко начzшьник управлiння забезпечення дiялъностi
заступника мiського голови - секретаря
КиТвськоi MicbKoT ради ceкpeTapiaTy КиТвськоi
MicbKoT ради (за зголою).

Щенис IОрiйович

Вiдсутнi:

смЕць
Леонiд Олександрович

депутат КиiвськоТ MicbKoi ради, голова постiйноТ
KoMicii КиТвськоi MicbKoT ради з пи,гань

регламенту, депутатськоi етики та запобiгання
корупцii (за згодою).

lнlшi особи:

ГУСТСЛСВ Олександр ОлексаI{дрович, заступник голоtsрl КиТвськоТ MicbKoT

держаБноi адмiнiстрацiТ.

ПОРЯДОК ДЕННИИ

l. Переобрання голови постiйно дiючоi конкурсноТ KoMiciI для конкурсного
вiдбору кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв господарювання
комун€tльного сектора економiки, пiдпорядкованих.Щепартаменту транспортноi
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT

державноi адмiнiстрацii) з числа Ti членiв.

2. Переобрання секретаря постiйно дiючоi конкурсноТ KoMicii для конкурсного
вiдбору кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв г(}сподарIован}tя
комунального сектора економiки, пiдпорядковаIIих Щепартаменту траttспор,гн<rТ

iнфраструктури вI{конавчого оргаFIу КиТвськоТ MicbKoT радlа (КиТвськоТ Micbl:clr'

державIIоТ адмiнiстрачiТ) з числа j'i членiв.

3. Irlrпi органiзацiйнi питання.

Забезпечуеться здiйсненrтя аудiофiксацiТ засiдання постiйrlо лilсlчоТ
KoнKypcrroT KoMiciT для конкурсFIого вiдбору кандидатур IIа посади керiвrrиКiв
суб'ектiв господарювання комунаJIьного сектора економiки, пiдпоряl{коваI{t{х

Щепарт,аменту транспортноТ iнфраструктури викоIlавчого орг.iну КиТвсьКОj'

MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмirtiстрацiТ) з урах)lваrtlrям п. 5

2

радник КрIТвського мiськог,о голови (nu

громадських засадах) (за згодою);
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Полоrкенflr], затверд)кеного рiшеllням КиТвськоТ MicbKoT ради
року IГ9 786/786.

Романенко А.С. оголосив питаI{ня порядку денного.

Iнrших llрошозиItiй до Порядку денI{ого не надiрiшло.

I3ирiшили: гIорядок денний затвердити,

вiд 2l лиtrня 201 6

Голосува.ltи: ((за) - 9 (Березовський М.В., Бурдукова В.В.; Галась 0.I.,
Гриценко О.А., Мамоян С.Ч., Романенко А.С., Сатановський С.В.,
'Гюрiна М.М., Хоменко Д.Ю.);
<проти> - 0;
(утримаJlись>> - 0.

Рiшення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:
Романенка А.С., який повiдомив, що , вiдповiдно до Положення про

. 
-. 

. al !конкурсний вiдбiр кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарювання
комуныIьного сектора економiки в MicTi Киевi, затвердженого рiшенням
Киiвськоi мiськоi ради вiд 21.07.2016 J\b 7861786, роботу постiйно дiючоi
конкурсноi KoMicii для конкурсного вiдбору кандидатур на посади керiвникiв
суб'ектiв господарювання комунального сектора екоtlомiки, пiдпорядковаI{их

{епартаменту транспортноI iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоI
мiськоi ради (КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ)> забезпечуе
структурний пiдроздiл виконавчого органу КиiЪськоi мiсъкоi ради (КиiвськоТ
MicbKoi державноТ адмiнiстрацii), якому пiдпорядкований вiдповiдний суб'ект
господарювання.

Розпорядженням Киiвського мiського голови вiд 18 серпня 202l року
J\b 7l9 кПро внесення змiн до складу постiйно дiючоi KoнKypclloi KoMiciT для
конкурсного вiдбору кандидатур на посади керiвникiв субОектiв господарIова}Iня
комунаJIьного сектора економiки, пiдпорядкованих ,.Щепартаменту транспqртноТ
iнфрастРуктурТ виконавчого органу КиiвськоТ rvr]c.bloi ради (Киi'вськоТ yicbKoT
держарноi адмiнiстрацiТ)>> (далi- Конкурсrrа комiсiя) BHecerto змirrи. до складу
Конкурсноi KoMicii, а саме викладено його в новiй редактtiТ. Враховуючи, що
новий склад Конкурсноi KoMicii оновлено бiльше як на половиI{у, вба'lасться
потреба в переобрuпi .опови Конкурсноi KoMiciT з числа ii членiв.

- 
Запропонував членам Конкурсноi коплiсii внести пропозицiТ що.lдо обрання

голови Конкурсноi комiсii.з числа ii членiв. 
]

Виступили; Гаrtась 0.I., Сатановський С.В., запропанували канДиДаТУрУ

Березоцського М.В., враховую,ли його професiйний досвiд.



Вирiшrили: обрати головою Конкурсноi KoMiciT Березовського Млlксlлу

ВолодимировиI{а.

Голосували: ((за)) - 8 (Бурлукова В.В., Га.uась ().I., Гриrценко (.).А.,

I\4амоян С.II., PoMaHeHIco А.С.. Сатановський С.В., 'I'юрiна I\,{.Гч{.,

Хоменко Д.К).);
<проти> - 0;
(утримаJtись>> - l (Березовський М.В.).

Рiшенtlя прийнято.

2. СЛУХдJIИ:
Романенка А.С., враховуIочи розпорядженням КиТвського мiського головl4

вiд 1В севпня 202| року Jф 719 <Про вI{есенIIя змiн до складу постitiно лirо,iлоТ

KorrKypcHoi, KoMicii для конкурсIlого вiдбору кандидатур на посади керiвникiв
суб'сктiв господарIовання комунального сектора eKoHoMiKtl, пi7дгlорядковаI]LI]{

/]епартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого оргаI{у KraTBcbKoT

bricbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT держаtsIIоТ адплiнiстрацiТ)> пос,гас пLll,анIIя

переобрання секретаря КонкурсноТ KoMiciT.

Запропонував внести l]ропозIrliiТ щодо обрання членами KorrKypcHoT KclrrriciT

секретаря КонкурсноI KoMiciT з чисJIа iJ члеrriв.
Виступили: Гриценко О.А., заIlропонував обрати секретарем пре/{ставI{и](а

.Щепар,гамеI{ту транспортноТ iнфраструктури виконавtIого органу КиТвськоТ

MicbKoT ра,ци (ItиiвськоТ MicbKoT державrлоТ адмiнiстрачiТ), а caNle Романегtка А.С.

Вирiшили: обрати секретарем КонкурсrrоТ KoMicii Романенка. Андрiя
степанови.tа
l-о.тlосували: <за> - 8 (Березовський М.В., Бурлукова JJ.B., ГаrLась ().I.,

Гриrr,енко О.А., Мамоян C.tI., Сатановський С.В., 'I'юрiна h4.N{..

XoMeHKcl Л.Ю.); ,

<прсiт,rа> - 0; 
,

(утримались> - 1 (Романенко А.С.).

Рir.llеllня прийнято.

3. CJIYX АЛИ:
l-риценка О.А., який звернувся до I'устслсва О.О., заступr{ике I,oJIoBI,I

КиТвськоi MicbKoi державноТ алмirriстрачiТ cTocoBl{o надання iнформаlliТ п_iолrэ

вакантнIIх посад керiвниIсiв комунальних пiдприемств, яrсi знохощятt,СЯ у
lriдпорядкуваtIгli Щепартап{енту транспортноI irrфраструктури l]ико[Iавчого

органу KllТBcbKoi п,riськоТ ради (КиiвськоТ MicbKoi /lержавноТ aдMirlicTpariiT).

Густ,слева О.О., який наголосI.Iв, lцо деякий час бу"тrа пауза ll робо.т'i
КопкурсноТ KoMicii щодо оголошення rcorrKypciB на керiвrrикiв Koмytlajlbi]l,Ix
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|,.пiдприемств у зв'язку з карантинними заходами, тому на сьогодн1 с наступнl
комун€tльнl пlдприемства, в яких вакантнl посади керlвникlв, а саме: комунальНе
пiдприемство llo ремонту i утриманню MocTiB i шляхiв м" Киева
"Киiвавтошляхмiстll, комун€tльне пiдприемство <<Шляхово-експлуатацiйне

управлiння по ремонту та утриманню автомобiльних шляхiв та споруд на них
Щнiпровського району> м. Киева, комун€lльне пiдприсмство <Шляхово-
експлуатацiйне управлiння по ремонту та утриманню автомобiльних шляхiв та
споруд на них Печерського райоrrу> м. Кисва, комунаJIьне пiдприемство
<Шляхсlво-експлуатацiйне управлiння по ремонту та утримаIIнIо автомобiльних
шляхiв та споруд на них Шевченtсiвського району> м. Киева, якi входять до
складу комуI{€шьноi корпорацii кItиiвавтодор), на правах учасникiв, а також
Комунальна служба переве]]ень виконавчого органу Киi:всьtсоТ MicbKoi рали
(КиТвськоТ мiськоI держаЁtlоi адмiнiстрацiТ), комунаJIьне пiдприсмство
<Киiвтранспарксервiс>, комунал.ьна корпорацiя <КиIвавтодор)). Зацроцонував
Коцкурс.rriй KoMiciT розглянути можливiсть складання :9рговостi оголощенFя
KoHKypciB, враховуючи спеlшфiку роботи комун€tльних пiдприемств.

Романенка'А.С., запропонував на IIаступне засiданнi Конкуроноi коЙiсiТ': .-пlдготувати перелlк комунаJIьних .пlдприемств, :" яких BaKaHTHl посад}I
керiвltикiв та направити на електроннi адреси членiв Конкурсноi KoMicii.

Сатановського С.В., який за.пр_опонував визначитися Конкурснiй Koп,ricii

тким регламентом керуватися в роботi, а саме чи використqвуваiги_реглаIчIент
затвердх(ений в попередrriй редакцiТ чи розрgбцти новий регламент КонкурсноТ
Kolrцicii. А також з?пропонував ,ЩепартамеI{ту транспортноi iнфраструкIури
виконавчого ] орIану КиТвськоi мiсъlсоi ради (Киiвськоi мiськоI державноТ
адмiнiстр,аш!i) розгJIянути мQжливiст,ь проведення засiдаr,ль КgнкурсноI KoM,icii
он.цайн та пер.едбачити це реглементоIчI.

Романенка А.С., який ,unponoнyBaB взяти за основу вiдпрашьованиЙ

реглаI\4еIц попере,цньоi Конкурсноi KoMicii та на наступному засiданнi
Конкурсноi KoMicii обговорити пропозицii та зауважен}Iя до ньогсl.

Густелсва О.О., який звернуRся з проханням до новообраного голови та
сеIФетаря.Конкурсноi KoMiciT, цо при вiдборi кандидатiв rta зайняття вакантrIих
посад керiвникiв lсомунальних пiдприсмств врахувати квалiфiкацiйнi в1,1моги, якi
були запропонованi листом Департаменту транспортноТ iнфраструкl.ури

риконавчого органу К4ТвськоТ MicbKoT ради (Киiвськоi. MicbKclT державноi
адмiнiстрачii). 

-Вiдбiр 
кандидатiв на зайн4ття вакантних пос{lд керiвlrикiв

комун€tль:них пiдприемств з1 к.ваrriфiкачiйними вимогами, I}станоВлени]1,Iи

Положенцям Irpo конкурсний вiдбiр кандидатур на. посади KepiyшllciB суб cKTiB

господарювання кQмун€lльного сектора : економiки jв шliст! Киецi (далi-

Полож.ення), , мож9 привести. до ситуацiI, коли пiдприемство, ocI{oBHoK)

дlяльнlсТIо якогО е виконання необхiдногО комплекСу робiт з ,peкQнcTpyKldi',

ремонту та 
. утримання вулично_дорожньоi мережi. та споруд на rtiй,

Illлдпorrооводiв очолить керlвцик, якиl-t не мае належноi квалiфiкацiI та ЛОСВiДУ

роботи на керiвних посадах у пiдприец,rствах дорожньоi ,галузi, +Io с
неприцустимиь,1. ]
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Саталrовського С.В., який зауважив, що квыIiфiкаrдiйнi вимоги до кандидатiв
на KepiBHi liосади не передбачено ГIолохсенням та звернувся д0 депутатськог0
Koprlycy Киiвськоi MicbKoT ради, присут}Iьому на даному засiдання ItoHKypcHclT
KoMicii з пропозицiеrо внести змirти до дitочого Пололtення.

Гриrденка О.А., який зауважиts що робота ItoHKypcHoT KoMiciT гrроводиться в

рамках дitо.лого Положенtlя, але запропонував f{епартаменту надiслати
пропозицiТ щодо квалiфiкацiйних вимог, якi булуть BpaxoBaHi при оцiнrованнi
кандидатiв на зайнят,гя вакаtIтI{их посад керiвникiв комунаJIьних пiдприемств.

Березовського IИ.В., який коротко розповiв про трудовий шлях та своI
досягнення в професiйнiй та транспортнiй сферi.

Романенка А.С., який запропонував провести наступне засiдання
Конкурсноi KoMiciT 15.09,2021, та попередньо налiсllати матерiали Конкурсгriй
KoMicii для розгляду.

Вирiшили: пiдтримати пропозицiю.

Голосували: ((за)) - 9 (Березовський М.В., Бурлукова В.В., Галась ().I.,

Гришенко О.А., Мамоян С.Ч., Романенко А.С., Сатановсъкий С.В.,
Тюрiна М.М., Хоменко Д.Ю.);

кпроти> - 0;
(утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

Голова Конкурсноi KoMiciT:

Члени Конкурсноi KoMicii: ./'

М.В. Березовський

В.В. Бурдукова

0.I. Галась

О.А. Гриценко

С.Ч. Мамоян

С.В. СатаIловський

М.М. Тюрiна

.Ю. Хоменко

Секретар KoHKypcHoi KoMicii: А.С. Романенко

1


