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засiдання постiйно дiючоi конкурсноТ KoMicii для конкурсного вiдбору
кандидатур на посади керiвникiв оуб'ектiв господарювання комун€tльного
секТора економiки, пiдпорядкованих ,Щепартаменту транспортноТ
iнфраструктури виконавчого органу КиiвськоI мiськоi ради (КиiвськоТ MicbKoT
Державноi адмiнiстрацii), yTBopeнoi розпорядженням Киiвського мiського голови
вiд 11 липня 20|7 року }lb 512 (у редакцii розпорядження Киiвського мiського
голови вiд 1 8 серпня 202I року J\b 719)

Kl9> жовтня 2021- року
Початок засiдання об l 1 .15 год
Закiнчення засiдання об 11.35 год
м. Киiв, вул. Хрещатик, 36 (KiM. 512)

Присутнi

БЕРЕЗОВСЬКIЙ представник громадськоI органiзацii
МиколаВолодимирович <<НацiональнаасоцiацiядорожникiвУкраТни>(за

згодою), голова КонкурсноТ KoMicii;

БУРДУКОВА
Вiкторiя Вадимiвна

гАлАсь
олег Iванович

мАмоян
Сергiй Чолоевич

РОМАНЕНКО
Андрiй Степанович

С}VIЕЦЬ депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, голова пocTil."tttclT

Леонiд Олександрович KoMicii КиiвськоТ MicbKoT ради з пI{таFiь

регламенту, депутатськоТ етики та запобiгання
корупшiТ (за згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, заступник
голови постiйноТ KoMiciT КиТвськоТ MicbKoT радI4
з питань транспорту, зв'язку та peкJtaMl,I (.а
згодою);

радник КиТвського мiського го.iIови (гrа

громадських засадах) (за згодою);

депутат KptTBcbKoT MicbKoT радl.t, :]аступник
голови постiйноТ KoMiciT КиТвськоТ MicbKoT ради з

питань транспорту, зв'язку та реклами (за
зг,одою);

застуIIник директора !епартаменту -- tIачальlIик

управлiння координацiТ й розвитку 1.lорожtlього
господарства та iнфраструктури f]епартаме[{ту
транспортноТ iнфраструктури виконавчоl,о
органу КиТвськоТ мiськоi рали (КиiвськоТ MicbKcl'r



2.

держав[{оi адмiнiстраrдiТ),

KoMicii;
секретар КонкурсноТ

тюрIнА
Марина Миколаiвна

хомЕнко
Щенис Юрiйович

Вiдсутнi:

грIдdЕнко
олексiй Анатолiйович

голова КиТвськоТ MicbKoT профспiлки працiвникiв
комунального транспор,ту, транспортноi
iнфраструктури та безпеки руху (за зголою);

начальник управлiння забезпечення дiяльностi
заступника мiського голови - секретаря
КиIвськоi MicbKoi ради ceкpeTapiaTy КиiвськоТ
MicbKoT ради (за згодою).

представник tромадськоi органiзацii'
<Всеукраiнське об'еднання <<Автомайдан> (за

згодою);

радник КиТвського мiського голови (на
громадських засадах) (за згодою).

САТАНОВСЬКИЙ
Сергiй Васильович

Засiдання постiйно дiючоi конкурсноi KoMicii для коЕкурсного вiдбору
кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарювання комун€tльного
сектора економiки, пiдпорядкованих ,Щепартаменту транспортноi
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoT

державноi адмiнiстрацii) е повноважним, вiдповiдно до Положення про
конкурсний вiдбiр кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарювання
комун€tльного сектора економiки в MicTi Киевi (далi-Положення), затвердженого
рiшенням КиТвськоТ MicbKoT радивiд21 липня 20lб року Ns 786/786.

ПОРЯДОК ДЕННИИ

1. Розгляд документiв, поданих особами, якi претендують для участi в
KoHKypci на зайняття посади нач€Lльника комунаJIьного пiдприемства
<Шляхово-експлуатацiйне управлiння по ремонту та утриманню
автомобiльних шляхiв та споруд на них Печерського району> м. Киева та
ухв€uIення рiшення про допуск або вiдмову в допуску особам, якi
претендують для участi в KoHKypci на зайняття посади керiвtlиtса
комун€lльного пiдприемства.

2. Розгляд питання та прийняття рiшення щодо дати оголошенпя Ko}IKypciB на
BaKaHTHi посади керiвникiв комунаJIьних пiдприемства, якi знаходяться у



lliдпOрядкуваннi [епаlэт:аrчlенIу 
,граIJсIIортноТ iнфраструкт},1)и викоFiавчогt>

0ргал{у КиТвськоТ MicbKoT рали (КиiвськоТ MicbKoT державI-I(II адм i ri iс,граltiТ),
зг'iдно .tерговостi затверл>ttс,ноТ протоколом КонкуроноТ KoivliciT Bi,lt

2в.09.2021 J\b 3/2021.

3. Iнrшi органiзацiйнi пи,гання.

Забезlrечуеться здiйсrrелtня аудiофiксацiТ засiдаttня постiйно дirочоТ
конкурсноi Komricii для кон](урOFIого вiдбору кандидатур FIa посали KepiBttltttiB
суб'сктiв госполарIоttання комунаJIьI]ого сектора eKoHoptiKtt, гtiд_lтlорядковitiit{х

/[errapтeпleHTy транспсlртноi iнфраструктури вLIконав.Iоl,о оргаI{у КиТвсыссli
MticbKoi ради (КиТвськоi MicbKoT де1,1нсавr-rоi адмiнiстрачiТ) (далi - KoHtcl,pcl.tir
комiсiя) з урахуванням п. 5 ГIолоiкення, затвердже[Iого рitпенлlям КиТвоькоТ
мiськoТРaдивiд21липня29l6poкyj\г9786/786.

Березовський I\4.B. оголосив питанtIя порядку ленного. 
1 

'

[ншtих пропозиtliй ло Порядку денного ui. 
"uдiИ-по.

Влrрiшиrrи: порядок денний затвердити.

l+ii..,1.1: ::ri. l,i: :



Г[IБ каrrдидата ((за) (проти) (утриi\{ались> имiтки
комунальне пiдпри€мство <<Шляхово-експлуатацiйне упраRлillня по

peMOIrTy та утриманню автомобiльних шляхiв та споруд на Hllx
Шечерського районy>> м. Кисва

слабенький
Володимир
миколайович

8

(ьерезовськии
М.В" Бурлукова
В.В., Галась 0.I.,

емець Л.О.,
Малцоян С.Ч.,

Романенко А.С.,
Тюрiна М.М.,

Хоменко Д.Ю.)

0 0

/{опущеrrий
ло vt{ac],l в

конкура1

Глущеr:lсо
степан Iванович

8
(Березовський

М.В., Бурлукова
В.В., Галась 0.I.,

емець Л.О.,
Мамоян С.Ч.,

PoMatreHKo А,С,,
Тюрiна М.М.,

Хоменко Л.IО.)

0 0

/{опущений
до участl,в
KoHKypcl

Роман Сергiй
Вiкторович

;8,
(ьерезовськии

М.В., Бурдукова
В.В., Галась 0.I.,

емець Л.О.,
Мамоян С.Ч.,

Романенко А.С.,
Тюрiна М.М.,

Хоменко Д.Ю.)

0 0 f{опуrценилi
до учас,гi в

KoHKl,pci

Краснокутський
Володимир
Олександрович

,7
" (Березовський

М.В., Галась
' 0.I.,' 

,

емець Л.О.,
Мамоян С.Ч.,

Романенко А.С.,
Тюрiна М.М.,

Хоменко Д.Ю.)

0 1

(Бурдукова
в.в.)

liоttуtцеtli.lй
llo учас,гi в

KorrKypci



конкурси на началI)tIика комуFIаJIыIого пiдприсмства <LL[ляхоRо.еI(спllуатаrliйне

)/цравлI}IIIя по ремонту та yTpI]NraI{I{ю автомобiльни,к llr.ltяхiв та cтIopyl( на Irи}i

ШевченкiвQького paIioHy> м. KllcBa та наIlальника комунаJIьIdого rii,l1гIрt,tсr,tстtза
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<I[Iляхово-ексl,IJIуаr,ацiйrlе управJlittttя по peMollTy та уl,римаI,IнIо a.BToшloбiJlbllltx

ш]]]яхiв,Iа. Oпоруд на них Щнiпровського раЙону> тu. Кисва.

Березовськttй N'I.B., запропо]{ував rIроголосувати за надану шропозицitо.

['олосували: ((за) - 8 (Березовський М.В., Бурдlукова В.В., Га.шась"О.I.;
Смець J[.O., Мамоян'С.Ч., PoMatreHKo А.С., Тюрiна М.IИ., XoMeHtto Д.IО.);

<проти> - 0;
(утримались> - 0

Рirrrення приtiнято.

PoMalteHKo А.С,, запропоIt),вав оголоситI4 конкурс на зttйнятr,я пocalit,t
Н&IIilJIIrника коiчlуналLного пiдгlрисмства <Шляхово-експJIуатацiiiне угrрар"тriншя
по peI\,{oIITy та утрI,IмаIIню автомобiльних шляхiв та сIrоЁул IIа них
LLIевченкiвсt,кого району> м. Киева з 20.1 0.2021, а конкурс на зайняття вакантно[
посади начаJIьника комунаJIьного пiдприемства <LUляхово-експлуатаr{iйне

управлiння по ремонту та утриI\IанI{ю автомобiльних пlляхiв та спору/I на них
!нiпровського paL"IoHy) м. Кисва з 01.1 1 .2021 .

Березовський М.В., запропонував IIроголосувати за надану пропозиtliло ,га

постаRив на голосуван}Iя оголошення конкурсу на зайняття посади IIачальника
комунальI{ого пiдприсмства кIlIJIяхово-експлуатацiйне управ.lriн}Iя по реIиOнту
та у,tрима}{нIо автомобiJIьI{их шляхiв,га спорул I-Ia FIих lllевченкiвського району>i
п,t, Кисва з 20. ] а.2021

Голосува-lIи: <,за> - 8 (Березовський М.В., Бурлукова В.[j., Г'аласt, (),I,
Смець Л.О., Мамоян С.Ч., Романенко А.С., Тюрiна I\4.M., Хоменко Д.К),);

<гtроти> - 0;
((утримались> - 0

Березовоьки}"{ М.В., якир"I поотавI,Iв на голос),ваI{ня оI,олоllIе}Itlя l(o}{K)/pcy Irri

за}"Iняття посади наtIальника комуIIальFIого пiдприеплс,гва кIlIляхово_=
ексrIJIуа,гацiйне угtравrtittLIя по реI\,tон,гу 

,га 
),TpI.IMaI{Hto автоп,tобiльнl1х шtляхiв ,t,a

cпopyll Ila Ilих /{rriгrровського райоrlу> м. Кисва з 01.11.2021.

Голосували: ((за)) - 8 (Березовський М.В., Бурлукова В.В., Галась 0.I.,
еллець Л.О., Мамоян С.Ч., Ропцаtlегtко А.С., Тюрiна М[.М., Хоменко /].Ю.);

<<про,гl,t> - 0;
(yTpI,IN,Iaлltcb> - 0

Рitпення гlрийнято.
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Березовського М.В., який нагслосив, ll{o в резуJIь,Iатi I,о.ltосуванI{я прlайняtто

рlшення щодо оголошення конкурсlв на заиняття посади наLIаль}{ика
коМУFIаJIъного пiдприемства <Пlля.{ово-екс[луатаI{iйне управлiлtня по peмoнтy
Та УТРИМаНнЮ автомобiльних rпляхiв та cшopyll на FIих Шевченкitзського раЙоrrу>>
М. Киева з 20. |0.202I; а на зайняггя посади нача]ьника комунального
ПiДПРИсмства <lllляхово-експлуата{tiйне управлiнFIя по ремоI{ту та утримаI{L{Iо
аВТОМОбiЛЬних шляхiв та споруд на r-lих f{нiпроtзського райогtу> м. Itисtзаt :з

0l.]1.202l

з. СЛУХАЛИ:

Березовського М.В., який поI]iiдомив, IJдo нас,гупне засiдання Когrrсурсrrоi'
KoMiciT вiдбудеться пiсля вивченFrя конкурсних пропозицiй вiд кандидlа,гitз tta
заЙняття посади ЕIачальника комуналъного пiдприемс,гва <LLI"цяхово-
експлуатацiЙне управлiння по peмoj{Ty та утриманню автоlrтобiльних rшляtхiв ,га

споруд на них Печерського райсну), м. Киева, opicHToBнo ],2.'1 I.2021,.

Голова Itонкурсноi KoMiciT:

Члени КонкурсноТ KoMicii: r ,./,):'' ,/'

lLC(

с/,( с( с (,

-)=--)-
-/-( /C{-r c--,(,l

,УИ с tc,.r(-D Кr,

Секре,гар KorrKlzpcHoT KoMiciT:


