
протокол ль з1202|

засiдання постiйно дiючоi конкурсноТ KoMicii для конкурсного вiдбору
кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарювання комун€tльного
сектора економiки, пiдпорядкованих !епартаменту транспортноТ
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoT
державноI адмiнiстрацiТ), утвореноi розпорядженням Киiвського мiського голови
вiд 11 липня 2017 року М 5l2 (у р.дuкцii розпорядження Киiвського мiського
голови вiд l8 серпня 2021 року М 719)

(28) вересня 202l року
Початок засiдання о 15.00 год
Закiнчеrrtrя засiдання о l5.30 год
м. Киiв, вул. Хрещатик,36 (KiM.512)

Присутнi:

БЕРЕЗОВСЬКИИ представник громадськоi органiзачiТ
Украiни> (заМикола Володимирович <Нацiональна асоцiацiя дорожникiв

згодою), голова Конкурсноi KoMiciI;

гАлАсь
олег Iванович

г,рIд_Енко
олексiй Анатолiйович

мАмоян
Сергiй Чолоевич

РОМАНЕНКО
Андрiй Степанович

САТАНОВСЬКИИ

радник Киiвського мiського голови (na
громадських засадах) (за згодою);

представник громадськоТ органiзацiТ
<Всеукраiнське об'сднання кАвтомайдан> (за

згодою);

дегIутат КиТвськоТ MicbKoT ради, застуtIник
голови постiйноТ KoMicii КиiвськоТ MicbKoT ради з

питань транспорту, зв'язку та реклами (за

згодою);

заступник директора flепартаменту -- начальt{ик

управлiння координацiТ й розвитку дорожнього
господарства та iнфраструктури Щепартаменту
транспортноТ iнфраструктури виконавчого
органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT

державноТ адмiнiстрашiТ), секретар КоrrкурсноТ
KoMicii;

радник КиТвського мiського голови (гrа

громадських засадах) (за згодою);Сергiй Васильович



TIoPIHA
I\{арина Миколаiвна

XoN4EHKo
/{енис IОрiйович

Вiдсутнi:

БУРДУКОВА
Вiкторiя Вадимiвна

eMEIФ
Леонiд Олександрович

голова КиiвськоI MicbKoI профспiлкlа працiвникiв
комунальног0 транспорту, транспортнот
iнфраструктури та безпеки руху (за згодою);

начаJIьник управлiння забезпечення дiяльностi
заступника мiського голови - секретаря
Киiвськоi MicbKoi ради ceкpeTapiaTy Киiвськоi
MicbKoi ради (за згодою).

депутат КиТвськоТ ллiськоТ ради, заступник
голови постiйноТ KoMiciT КиТвськоi MicbKoТ ради
з питань транспорту, зв'язку та реклами (за
згодою);

тл .t

депутат киlвсько1 Mlcbkol ради, голова постlиIiоl
KoMiciT КиТвськоi MicbKoT ради з IIитань

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

Засiдання постiйно дiючоТ конкурсноТ KoMiciT для конкурсного вiдбору
кандилатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарювання комунального
сектора економiки, пiдпорядковаI{их Щепартаменту
iнфраструктури виконавчого органу КиIвськоТ MicbKoi рали (КиiвськоТ MicbKoT

дQржавноi адмiнiстрацii) с повноважним, вiдповiдно до Положення про
конкурсний вiдбiр кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв господарювання
комунЕrльного сектора економiки в MicTi Киевi (далi-Положення), затвердженого

рiшенням КиТвськоi MicbKoT ради вiд21 липня 2016 року Jф 786/78б.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд питання щодо надання нового графiку черговостi
оголоIшення KoHKypciB на BaKaHTHi посади керiвникiв комунальних пiдприемств,
пiдпорядкованих Щепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого
органу КиIвськоi MicbKoi ради (КиТвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ),

2. Iншi органiзаrtiйнi питання.

Забезгlечу€ться здiйснення аулiофiксацii засiдання постiйно дiючоТ
конкурсноТ KoMiciT для конкурсного вiлбору кандидатур на посаlIи керiвникiв
суб'ектiв господарюRання комунального сектора економiки, пiлtlорядковаr{Ilх

Щепартаменту транспортноТ iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоl'
MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoT державноТ ад(пцiнiстрацiТ) з урахувагlням п. 5



з

IlолоrкенFlя, затI]ердженоr,о рitшенням КиТвсьtсоТ MicbKoT радрr вtд 21 липня 20 iб
року }]Ь 786/786.

Березовськлtй М.В. оголосив питаtlня tIорядку денного.
IншрIх проllозиlliй до Порядку леFIного не надiйrшло.

I}ирirrrили: поряllок денний затвердрIтlI.

Г'олосували: ((за) - 8 (БерезовськиI? IИ.В., Галась 0.I., Грлtценко О.А.,
N4амоян С.Ч., Романенко А.С., Саr,ановський С.,В., TropiHa М[.М., XclbtertKo Д(.Ю.);
<проти> - 0;
(утрI4мались>> - 0.

Рiшrеrlня прийня,го

l. СЛУХАЛИ:

Березовського IVI.B., якиii повiдомив, tцо лLIстом f{епартамеIlту
транспортноТ iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT рали
(КиТвськоТ MicbKoT дер}кавноТ адмirriстрацiТ)> вiд 24.09.202| J\lЪ 05З-24854 надан<l

проrrозиrliТ постiйно лiючiй коtrкурснiй KoMliciT для ко}{курсного вiлбор1,
кандидатур FIa I]осади керiвлrиtсiв суб'ектiв господарюtsаrIIIя комунальFIоI,о
сектора екоtломitси, пiдпорядкованL]х /{епартаменту траttспортноi'

/lг ,, ;.

irrфраструктури вI.Iконавчого оргаIlу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоi MicbKoi

державноi' адмiнiстрацii) (лаrri-Конкурсна комiсiя) Lцодо черговостi оголошення
конкурсlв" }Ia BaKaHTHl посади керlвI]икlв комуналы{их пlлприсмст,в, якl
знаходятьЬя у пiдпорялкуваннi !,епартаменту транспортгlоТ irлфраструктури
виконавчого органу КиТвськоТ мiськоI рали (КиТвськоТ MicbKoT :tержавноТ
адмiнiстраrriТ)> (далi-Щепарташlеltт). Щаний лI,Iст наданий чJIеFIам КонкурсноТ
Koп,ricii для розгляду за вiдповiдrrl{м перелiком:

1. KoMytl€lJIbFIe пiдприсмство <ТJIляхово-експлуатаtIiйrrе уrrравлiлlня tto

реNlOнту та yTpptMaIIH}o ав,томобiльних lлляхiв та споруд на HI,Ix I-LIсвчеrrкiвськоt,сl

райотIу> м. Кисва;
2 KoMyI{aJrbHe пiдприеrчrство <<IIIляхово-експлуатаLцiйне управ.lliнI{я Ilo

ремонту ,га 
утримаFIIIIо автомобiльFII4х пtляхiв та споруд на Hllx /{нiпровського

району>> м. l(исва;
З. Комуr!альFIе пiдприсмство <LLIляхово-експJIуатацiйнеуправлiння гtо

реN4онту,га утрI{маI{}lю автомобiлы{их шляхiв та споруд на них <l\'[агiстраJIь);
4, Комунальне пiдприемство по ремонту i утриманнtо MocTiB i lltляхiв

м. Klte,Ba <КиТвавтоruляхмiст>;
5. КомунальгlепiдприеI\tство<КиТвтранспарксервiс>;
6. Комунальне пiдприсмrство </]ирекцiя будiвrrиштва tuляхово*

тра.нспортнрIх споруд м. Киева>;
7. Кошrунальнакорпораrliя <КиТвавтодор).



Щепартаменту.

служба Irеревезень виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиТвськоТ тuiськоi
державноТ адмiнiстрацii) та запроIIонував включити дане пiдприемство до
перелiку, оскiльки Комунальна служба перевезень с суб'сктом господарюванFIя,
а також наполiг, щоб все таки наступний конкурс був оголошIений на керiвнлгtса
комунЕLльноr корпорацii <<Киiвавтодор).

Березовоький М.В., який повiдомив, що згiдно розпорядження Киiвського
мiського голови вiд,27:09 .?02| Ns 845 на посаду-назальчика Комуналъноi служ,бц
перевезенъ виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoT
державноi адмiнiстрацii) призначений Савченко BiKTop Вадлrмович, шIляхом

укладання контракту.
водночас повiдомив, що !епартаментом пiдготовлено лист до керiвника

апарату виконавчого органу Киiвськоi MicbKo'i ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ
адмiнiQтраrri1. з проханням надати роз'яснен,ня щQдо порядку признаI{ення
KepiBHltKa органiзач!Т та корпорацii. Наразi. вiдповiдь не отримана ще.

Романеrrко А.С., Сатановський С.В., Tlopirra М.М.),
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<iутрималлIсь)) - l (Xorr,reHKrэ /{.IO,).

Рiulеtлня llрийлtято.

Iнш,lих прtlпозицiй вiд .tлеллiв

оголоIшенFIя KoHKypciB на зайrtяття
пiдприемств не налходиJIо.

2. СJIУХАJIИ:

Конкурсноi KoMiciT з приводу черговостi
вакантних посад KepiBHlaKiB комун€шьних

Березовського М.В., якttй повiцоtлtив, Iцо до Щепартаменту trадiйшов лLtс],

/{епуr,атськоТ фракцiТ <YIIAP Вiталiя I(;Iичкtt> вiд |5.09.202l rцоло вклIочення
N/АЛЯРЕВИЧА Олеся Вiкторови,.tа (лепут,ата КиТвськоТ MicbKoT рали вiд
лспутатськоТ фракцiТ ПолiтрtчноТ партiТ (УЛАР (УкраТнський /{емократичниil
Альянс за Реформи) Вiталiя Кличка;,>), до складу Конкурсноi KoMiciT.

Вiдпсlgiдно до п. 3 ст. 4 Полоrкення депутатськi фракцiТ можуть делегуватI,1
по l представнику експертного фахового середовища у вiдповiднili га.lrузi

с,коttомiки (господарювання), що вiдповiдас сферi дiя.ltьttос,гi вiдповiлгtогсl
суб'екта господарювання, до складу КогlкурсноТ KoMiciT

Окремо слiд зазнаLIити, rцо 15.С9.2021 вiдбулося засiдання ilостiйноТ KoMiciT
KIaTBcbKoT MicbKoT ради з пиl,ань мiсцевого самоврядуванI{я, регiональнI4х та
мiжrIародrtих зв2язкiв. На даI]оN,{у заэiдаtlнi делеговано ГАБIБУJIJIАеВУ /{irrapy
Тарлаrr (депута,га ItиТвсr,коТ MicbKoT рали, першого застуIIника голови rlостiйгlоТ
KoMicii КиiвськоТ MicbKoT рали з прIтань шлiсцевогtl самоврядуваIIня, регiональних
та мiхсrtеродних зв'язкiв) д(о скJIалу КонкурсноТ KoMiciT, вiдповiдlrо п. б частинtt
трегьоТ с:г. 4 Положеriня. Але станоN,] rla 28.09.202l, за результатами роботи даноТ
KoMiciT, офiцiйний лl]с,l, Iцодо в[{JIIоченtIя Габiбул"llасвоТ /].1'. до скJ]алу
Кон Ky1-.,91roT коп,r i с iT, до Ще п apTaMe}Iry н е FIадходи в.

I]iсля отриманЕIя .rIиста, frer-rapTaмeнTot\,I буле внесено зп,tiни до скJIа/{у

КоrIкурсrlоТ копцiсiТ та пiдlго,гоRкI4 проскту розпоряДження КиТвськог,о л,tiсl,кого

I,олови.

I}истуrl и"тl и:

l-риценка О.А., якlлй запр()поIlуIrав f{епартамеFIту розпочатлr. пiдго;r,9rrку

проскту рQзпорядження КиТвського л,tiського голоRI4 про вIrесегrня зti.tiн до сI(JIалу

IloHKypcrIoi' KoMiciT, а саме tsключення N4аляревиLIа О.В. до складу КоrrкурсrrсэТ

KoMiciT.

PoMalTeHKa А.С., яlсий пiлтримав пропозицirо Гриценка О.А.
Сатановського С.В., якийt повil.оп,l1,1в, у зв'язку з rrрийIlяттяil,I IlоI}ого Закоrrу

УкраТrrи <Про забезпечення ф),rIкпiогlуваI{FIя украТнськоТ MtoBl,t як державноТ>
запропонуваI] в огоrrоlltенl-ti tlpo ]1NIови та строки tIроведеI{ня Kol{Kypcпol,э
вiлбору канлидатур на посаду KepiBHиKa комунального пiдприеtчtства, в одlну iз

вI4моI,до кандрIдатiв внести кориI,ування, а саN4е: Bi.ltbHe володittня державноIо
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MoBoIo пiдтверДжувати докуме[Iтом про повну загальFIу середню ocBiTy за умови,

Iцо такий документ мiстить вивчення особою украТнськоТ мови як LIавчаJIьFIOгO

предмету або деряtав}Iим сертифiкатом rrpo piBertb володiння державноlо MoBoIo,

вiдповiдrlо до виu-1езазначеного Закrэну.

вирiшили: пiдтримати запр()поновану пропозицitо та поставит,и на

голосуваItня.

Голосували: (за) - 8 (Березовський м.в., r'алась 0,I,, Гриценко о,А,,

N4амоян с.ч., Романенко А.С., Сатановський с.в., Тюрiна м,м,, Хоменко Д,Iо,);
<проти> - 0;
(утримались> - 0,

Рiшення прийнято.

БерезовСькиЙ м.в., якиЙ повiдомив, I-цо наступне засiдання Конкурсгlоi'

KoMicii вiдбудеться 1 9,|0.2021, попэредньо об 1 1 .00 год,

Членам ItoHKypcHoT комiсii буле надiслана iнформаuiю в таб.пи,lнiй cPopMi,

щодо загаJIы{иХ TepMiHiB проведення конкурсУ на керlвника комунального

пiдrrрисмства <IIIляхово-експлуатацiйне управлiння по ремонту Та УТРИI\{аI]нIо

автомобiльниХ ш.шяхiв та споруд на них Пе,tерського району> N,1, Itисtза,

передбачених Полоrкенням.

Голова Конкурсноi KoMicii:

Члени Конкурсноi KoMiciT:

dае?ее4-r -о? /з,

.r'7

/ ct,,,t.

(:r

'rr q -/r"4
Z'l 1л(/. л

Секретар KoHKypcHoi KoMicii: 1,ее<?,е(t-::> Jl _.2/,,(, 
,


