
протокол л} 51202|

засiдання постiйно дiючоi конкурсноi KoMicii для конкурсного вiдбору

кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарювання кОМУНаЛЬНОГО

сектора економiки, пiдпорядкованих Щепартаменту транспортноТ

iнфраструктури виконавчого оргаЕу Киiъськот Micbkoi ради (киiъськоi мiськоi

державноI адмiнiстрацii), утвореноТ розпорядженням КиiЪського мiського

,onou, вiд 1l липня 2Q|7 року Ns 512 (у релакuii розпорядження КиiЪського

мiського голови вiд 18 серпъlя202| року Nч 719)

( 1 2) листопад а 202l року
Початок засiдання об 1 1 .15 год
Закiнчення засiдання о 13.20 год
м. КиТв, вул. Хрещатик,36 (KiM. 512)

Присутнi:

БЕРЕЗОВСЪКИЙ
Микола Володимирович

гАJIАсь
олег Iванович

емЕць
Леонiд Олександрович

мАмоян
Сергiй Чолоевич

радник КиiЪського мiського
громадських засадах) (за згодою);,

гоJlови (на

голова КиiЪськоi MicbKoT профспiлки працiвгlикiв
комун€lльного транспорту, транспортноТ

iнфраструктури та безпеки руху (за згодою);

начальник управлiння забезпечення дiяльностi
заступника мiського голови - секретаря КиIвськоТ

MicbKoT ради ceKpeTapiaTy КиiЪськоТ MicbKoT

рали(за згодою).

САТАНОВСЬКИИ
Сергiй Васильович

тюрIнА
Марина Миколаiвна

хомЕнко
.Щенис Юрiйович

представник громадськоI органiзаuiТ

<Нацiональна асоцiацiя дорожникiв Украiни> (за

згодою), голова Конкурсноi KoMicii;

радник КиiЪського мiського
громадських засадах) (за згодою);

голови (гrа

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, голова постiйноi
KoMicii Киiвськоi MicbKoI ради з питань

регламенту, депутатськоi етики та запобiгання

корупцii (за згодою);

депутат Киiъськот мiськоi ради, заступник голови
постiйноi KoMiciT Киiвськоi MicbKoi ради з пI,ITaHb

транспорту, зв'язку та реклами (за згодою); ,

Вiдсутнi:



БУРДУКОВА
Вiкторiя Вадимiвна

грицЕнко
олексiй Анатолiйович

РОМАНЕНКО
Андрiй Степанович

Iншi особи:

кАшиБор
Руслан Васильович

депутат КиiЪськоI MicbKoi ради, заступник гOлOви

постiйноi KoMicii КиiвськоТ MicbKoT ради з пита}Iь

транспорту, зв'язку та реклами (за згсlдою);

представник громадськоI органiзацiТ

<BceyKpaiHcbKe об'еднання <Автомайдан> (за

згодою);

заступник директора.Щепартаменту - начilIьник

управлiння координацii й розвитку дорожнього
господарства та iнфраструктури .Щепартаменту
транспортноii iнфр аструктури виконавчого оргаЕу

державноl
KoMlc11.

MicbKoi ради (КиiЪськоТ плiськоi
адмiнiстрацii), секретар КонкурсноТ

директор .Щепартаменту транспортноТ

iнфраструктури виконавчого органу Киiъськот
MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ
адмiнiстрацii).

Засiдання постiйно дiючоi конкурсноI KoMicii для конкурсного вiдбору

кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв господарIоВаННЯ КОМУН€LЛЬНОГО.

сектора економiки, пiдпорядкованих Щепартаменту транспортноТ

iнфраътруктури виконавчого оргаrry Киiъськоi Micbkoi ради (киiъськот MicbkoT

д.р*u"rоi адмiнiстрацii) е повноважним, вiдповiдно до Положення про

поrпур.пий вiдбiр кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв.господарювання

комунЕlлЬного 
".nropu 

економiки в MicTi Кисвi (далi-Положення), затвер/{женого

рiшЁrr"* КиiЪськоi MicbKoi Ради вiд21 липня 2Оlб року Ns 7В61786.

ПОРЯДОК ДЕННИИ

1. Розгляд конкурсних пропозицiй кандидатiв, якi претендують на

зайня-гтя шосади начаJIьника комунального пiдприемства <lПляхово-

екс11луатацiйне управлiння по ремонту та утриманню автомобiльних ш.гlяхiв та

споруд на них ПечЬрського районр м. Кисва та проведенНЯ З НИМИ]СПiВбеСiДИ.

начаJIьника
по рёмсlнту
району> N{.



Забезпечус].ься здiIlсttення аулiофiксачiТ засiдання гtостiйно дitсrчrri'

KoцKypcнoi KoMicii для конкурсного вiдбору канлидагур ша пOсаД}I KеPIBHI{KIB

суб'ектiв господарювання комун€Lльного сектора економlкII, гllдпорядкованlIх

flепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого оогану Киiъськот

MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоI державноi адмiнiстрацiТ) (далi - КонКУРСНа

комiсiя)'з урахуванням п. 5 Положення, затвердженого рiшенням KlIiBcbKoT

MicbKoi ради ъiд21 липня 2Оlб року N9 786/786.

БерезовСький м.в. повiдомИВ, ЩО згiднО пуFIкту 4.3 роздiлу 4 Регламенту

конкуръrrоi koMiciT, Тюрiна м.м. прийtмае участь в засiданнi korrkypcrroi koMiciT

шJIяхом вiдео конференцiТ.
Березовський М.В. оголосив питання tlорядку денного.
Iнших пропозицiй до Порядку денного не надiйшло.

Вирiшиlrлr: порядок денний затвердити.

емець Л.О., NlaMoo,, b.U.,Голосували: (за),- 7 (Березовський М.В., Галась 0.I.,
Сатановський С.В., Тюрiна М.М.; Хоменко Д.Ю.);
<проти> - 0;
(утриI\{ались> - 0.

Рiшення прийнято.

l. СЛУХАЛИ:
Березовського IVI.B., який дотlовiв, що для участi в KoнKypci на зайня,гтя

посади начат1ьника комунальноI,о пiдпрlлемства <ттIляхово-експлуатацiйне

управлiння по ремонту та утриманню автомобirlьних rпляхiв та споруд tla них

Печерськоr.о району> м. Кисва подаJILI документи наст,упнi I(андидатрI:

СлабЬrIький Володимир Миколайович, Глущенко Степан Iванови,l, PoMaIt

СергiI1 Вiкторови.{, Краснокутськ[Iй Володимир Олександрович.
Березовського М.В., який запропонував членам КонкурсноТ KoMiciT пiд чаС

розглядУ конкурсних прсlпозицiй та проведеIIня спiвбесiдрr з ка.ндидаl,ами

заповнювати листи оцiнювання кандидатiв з шроставляItняп,l балiв, tцо

передбаченi Регламентом КонкурсноТ копцiсiТ. Водlt-tочао зазначрIв, II{о LlлеiIи

KorrKypcHo1 KoMiciT, за бая<анням, Mo)IiyTb керуватI{ся рейтltrlгоivt балiВ llprl

визначеI{нi кандидатур на розглял суб'екту приз[Iачення.

Березовського м.в., який запропонував розпочати спirзбес.i:lи з

кандидатами в алфавiтноI\{у порядку та визначити регламеtIт в 10 хвt{лиtI /{ля

доповiдi ко){ного з кандидатiв на зайняття посади начаJlьника коN4уIIальноI,о

пiдприсмства <Шляхово-експлуатацiлiне упраRлiння по peмo}tTy та утримаttl{Iо
автомобiльних rпляхiв та споруд на них Печерського району)) м. Кисва.

Вирiшили: пiлтримати даI{у пропозl,tцiю.

Голосува;Iи: ((за) - 7 (Березовський м.в., ['алась С).I., епlець _II.о,, Мамоян

С.Ч., CaTaHoBcbKpIlYt С.В., Тюрiна М.М., XclMeHKo Д.Iо.);
<tlpoтlt> - 0;



(у,гриNIались) - 0.

I}иступили: ГлуIценко Степаtt
ОлександровиIi, Роман Сергiй
миколайовиIl, якi презентували своi
загlитання членiв KoMiciT.

Iвановлtч, Краснокутськирi Волсlдипtир
Вiкторович, С.пабенький Володлtмиlэ
KoHKypcHi пропозицii та вi,цповiдали па

Смець Л.О. був присутнiй пiд час спiвбесiди з кандIIда,гами

Глущенко C.I. та PoMaIr С.В., аJIе пiдt час провелення спiвбссiдlr З

Краснокутським В.О. та Слабенькипl В.М. вiд.lIу.lався iз засiдаI{ня KotrIcypcHoT

KoMiciT у зв'язку з невiдкладними сrrравами.

-l. СJIУХАJIИ:
Березовсьttого М.В., якиГ.t запропонував членам KorlKypcHoT KoMiciT

висловйтй своtо ду]!1ку по кож]{ом), кандидату для визI{ачення пoTerlriiiilrol'o

рейтингу

Виступили: Березовський ]VI.B., Галась 0.I., Спtець JI.О,,

Сатановський С.В., Мамоян С,Ч., Хоменко Д.IО.

Березовськоl,о м.в., якирi повiдомллв, що за результ,атами оцitlюваt-ttlя

коьiкурсних проtrозицiй та спiвбесiцрr з кандидатами на посалу Hallaпbllplka

коNIуналЬногО пiдпрлrсмства кЦIляхс,во-експлуатацiйне управлiнгtя гIо ремо,tI,гу
та утриМанI{lО ав,тотuобi.lIьниХ lпляхiВ та спорУд на ttих Печерсьl(огo райсttr;,>l

м. ItrteBa пiдсуп,rковий рей,гинг Ko)ItI{oI,o кан,цилата склав:
1. Глуruенко C.I. -- |24 бa-ll1,I;

2. Краснокутський В.О. - Е5 ба_lriв;

4. Слабенький B.MI. - 67 быriв. '

БерезовськогО IVI.B.' якиЙ наголосив' щО за результатаIчlИ tri7lpax1,111q1,

врIставjIених оцiнок визначено лвох л:андлtдаiв З NlаксИIчlа_пьнимИ балами, а ca]\,le:

Глуtцетrка. C.I. та Романа С.В. та запропонував обi,оRорити каilдидатiв на посадi,

начаJIы{?Iка комуItального lтiдприсм;тва <I]Iляхово-Эксплуатацiйне уlrравлitrtlя
по ремонту та утриман}Iю автомобirьrrих шляхiв та споруд на I{Ilx l1ечерськогtl

райоrIу> N.{. Киева, а TaKo}I( визI{аLIити серед четвiрки tсандидатiв, 'дtвоХ

каlrдtадатiв для lrоданIlя КлIiЪськоtиу MicbKoMy головi, шлrжом вiдt:ритоt,о

поiпtеttлtоt,о гоJlосуванri я.

Вирirrtltлlл: пропозицirо Смця J1.0.

I",,



Березовського М.В., який запропонував прOголOсувати за КаНДИДаТ'а

Глушегtка C.I. та рекомендувати його Киiвському MicbKoMy головi для

призначення на посаду начальника комунаJIьного пiдприсмства кUJляхово-

.*.rrпуurацiйне ушравлiння по ремонту та утриманню автомобiльнI,Iх ulляхiв та

споруд на них Печерського району> м. Киева.

ГолоЬували: <за> * 7 (Березовський м.в., Бурдукова В.R., Галась O.L,

Мамоян С.Ч., Романенко А.С., Тюрiна М.М., Хоменко Д.Ю.);

Голосува.llи: ((за)) - 3 (Березовський М.В., Мамоян С.Ч., Хомецко Д,Ю,);

Рiшення не прийнято.

Березовський м.в., який запропонуБав прогоJIосувати :]а канди/iата

слабенького в.vl. та рекомендувати його Китвському мiськошlу головi для

призначення IIа посаду rIачzuIьнIIка коI\{уFIаJIьIIого пiдприсtvtс,гва <LII-тtяхово-

.п.rrпуоruцiйне управлiirrlя по ремонту Та УтрлlIчIанню автопцобirIыIих шляхiв та

.nopyo 
"u 

HIrx ГIЪчЬрського райЪrrу> п,t. Кисва.
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(за)l-олосували:

С.Ч.);
(l1роти) - 1 (Березовс},кий М.В.);
(утримzuIисL)) - 2 (Тюрiна М.М., Хоменко Д.Ю.).

Рiпrення не гtрийнято.

БерезовськогО м.в., якtrй запропонував поверI{утися /to голосуllаннrl

IloBTopHo за кандИдата Слабенького B.vI., оскiльки вlIходячи з голосуRа}Iня

конкурс не вiдбувся.

Вирiшилlr,r: пiдтрима,ти llропо:зttцiю Березсlвсысого М.В,

Березовського м.в., якиti запропоrIував проголосуватLl за каIlдIr,ца,гil

слабеrrького В.М. ],а рекомендувати liого КиТвському MicbKoMY .onugj' ДЦЛЯ

призначення на посаду начаJIьника кому}IIIJIьного пiдприемства <L[ltяхово-

.п.ппуuruцiйне управltiння по ремонту та утриманню автомобiльних lл,llяхiв та

опоруД на них I-Iечерського району) N4. Кисва.

Голосувалl,t: ((за)) - 6 (Березовський м.в., eпterlb л,о,. Галасr, o,L,

Сатановоький С.В., Тюрiна М.М., Мамоян С.Ч,),
<про,t,tл> - 0;
((,чl,рим€lJIись) - l (XoMerrKo l].Ю.).

Рirпеt,Iня прийня,го.

Березовського М.В., який повiдоttрtв, що конкурс вiдбувся ,ra обрано лля

р.пп*r.uла.цii Киiвському MicbKoMy головi двох кандида,tiв на посаду наIIаJIылIII(а

поrrупuпоного пiдпрlасмства <шляхово-експлуатацiйне угlравлiнrtя по peМotlTy

та утрllмаtlню автомобiльнлtх rпля.хiв та споруд на них Печерськоl,о району> м,

ItrcBa - Г'луrrценка C.I. та СлабеtIького в.м., оскiльttи даtti канди.ца,ги маю1ь

найкращийr професiйний досвill, особистi дiловi якостi, знаIlня для RиконаtIt{,]

обов'язкiв на керiвнiй посадi.
Бере:зовськЬго м.в., який заIIропоtI)/вав рекоIvrеrIдуRати КиТвоькопlу

MicbKoMy гоэrовi укJIадеIIня контраI(,гу з HalIaJIыIrlKoM комуI{аJIьIIого

пiдприемства кL[Iляхово-експлуатаlдiйIIе упраВrlitтirя по ремоНту та )/'грt{\IанI{ю

автомобiЛьниХ rш.пяхiв та споруд Hd iIltx Пе.tероького palioHy> м. KltcBa сl,роком

lla дв? роки.

Влlстугlили:
галась o.I., емець J[.o., Сатановськ:иI",I С.В. запропонУВаЛI,r УI(ЛаСТi,I

контрак1 строком lIa одиtl piK.

Березовського м.в., якийr запропоFIуI}ав проголосуватIr за пропозиtIlIо,

Iцодо укладе}{ня коtIтракгу строком на один piK

'i 
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Голосували: (за) - 7 (Березовський м,в., Бурдукоrза В,В,, Гаrlась o,L,

Мамоян с.ч., Романенко Д.С., Tцlpir"ra N4.N4,, Хопцеtлко /{,rо,);

п,lвiдомив, Iцо HacTyIIrIe зас1llанlтя ltoirKypclroi'

ктrроти> - 0;
(утримались> - 0.

Р illletrttя прийня,t,о.

3. СЛУХАЛИ:

Березовського М.В., який

KoMiciT вiдбудеть ся 2З.|I.2021,

Г'о.lIова ItorrKypcrroT KoMiciT:

I{л eHlt ItoHKypcHoT KoMiciT:

_, ,)
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