
протокол ль бl202l

засiдання постiйно дiючоТ конкурсноi KoMiciT для конкурсного вiдбору
кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв господарювання комун€Lльного
сектора економiки, пiдпорядкованих .Щепартаменту транспортноТ
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoT

державноТ адмiнiстрацiТ), утвореноIрозпорядженням КиТвського мiського голови
вiд 1l липня 2017 року М 512 (у редакцii розпорядження КиIвського мiського
голови вiд 18 серпня 202| рокуМ 719)

<<2З>> листопад а 2021 року
Початок засiдання об 11.10 год
Закiнчення засiдання об 1 1.З5 год
м. КиТв, вул. Хрещатик,36 (KiM. 512)

МиколаВолодимирович <<Нацiональнаасоцiацiядорожникiв.Украiни>(за
згодою), голова KoHKypcHoi KoMicii;

Присутнi:

БЕРЕЗОВСЬКИIZ

БУРДУКОВА
Вiкторiя Вадимiвна

ГАБIБУЛЛАеВА
Щiнара Тарлан кизи

мАлlIрЕвич
Олесь Вiкторович

мАмоян
Сергiй Чолоевич

представник громадськоi органiзацiТ

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

депутат КиТвськоi MicbKoT радt{, перrшилi

заступник голови постiйноТ KoMiciT КиТвсьrсоТ

MicbKoT ради з питань мiсцевого самоврядуваrIня,

регiональних та мiжнародних зв'язкiв (за

згодою);

депутат КиТвськоi мiськоi ради, депутатс]ька

фракцiя Пол iтичноТ партiТ (УДАР (УкраТнськи I",I

f{емократичний Альянс за Реформи) Вiталiя
Кличка> (за згодою);

депутат Киiвськоi MicbKoi ради, заступник
голови постiйноi KoMicii КиiвськоТ MicbKoT ради з

питань транспорту, зв'язку та реклами (за

згодою);



порАЙItо депутат
Андрiй Миколайович фракцiя

САТАНОВСЬКИИ
Сергiй Васильович

тюрIнА
Марина МиколаIвна

хомЕнко
Щенис Юрiйович

Вiдсутнi:

грIд]Енко
олексiй Анатолiйович

гАлАсъ
олег Iванович

CMEIФ
Леонiд Олександрович

РОМАНЕНКО
Андрiй Степанович

голова Киiвськоi MicbKoi профспiлки праltiвникiв
комун€tльного транспорту, транспортноТ
iнфраструктури та безпеки руху (за згодою);

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

представник громадськоi органiзачiТ
<ВсеукраТнське об'сднання <Автомайдан> (за

згодою);

радник Киiвського мiського голови (rа
громадських засадах) з питань запобiгання та
виявлення корупцiТ (за згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, голова постiйноi
KoMicii КиIвськоТ MicbKoi ради з питань

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

заступник директора'Щепартаменту - начальник

управлiння координацiI й розвитку дорожнього
господарства та iнфраструктури,Щепартаменту
транспортноi iнфраструктури виконавчого
органу КиТвськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT

державноТ адмirriстрацii), секретар КонкурсноТ
KoMiciT.

КиiвськоI MicbKoT ради. депутатська
Полiтичноi партii кевропейська



Засiдання постiйно дiючоi конкурсноi KoMicii для конкурсного вiдбор.ч
кандидатур на посади керiвrrикiв суб'ектiв господарювання ком)/н€tльного
сектора економiки, пiдпорядкованих Щепартаменту транспор,гноТ
iнфраструкl,ури виконавчого органу Киiвськоi мiськоI ради (Киiвськоi MicbKoi
державноj, адмiнiстрацii) с повноважним, вiдповiдно до Положення про
конкурсниЙ вiдбiр кандидатур на посади керiвникiв суб'ект-iв господарювання
комунttльного сектора економiки в MicTi Киевi (далi-Положення), затвOрдженого

рiшенням Киiвськоi мiськоI ради вiд21 липня 2016 року J\Ъ 786i7Sб.

ПОРЯДОК ДЕНI]ИИ

1. Розгляд документiв, поданих особами, якi претендуIоть для участi R

KoHKypci на зайняття посади начальника комунального пi2lприсмства
<L[Iляхово-експлуатацiйне управлiння по ремонту та утриIuаннtо
автомобiльних шляхiв та споруд на них IIIевченкiвського району>
м. Киева та ухвалення рiшення про допуск або вiдмоt]у в допуску особам,
якi претендують для участi R KoHKypci на зайняття посади керiвника
комунального пiдприсмства.

2. IHtlri органiзацiйнi питання.

Забезпечусться здiйснення аудiофiксацiТ засiдання гlостiйно дiючоТ
конкурсноТ KoMicii для конкурсного вiдбору кандидатур на посади KepiBHraKiB
суб'сктiв господарювання комуrIального сектора eKoHoMiKll, tliдпорялкованI{х

ЩепартамеtIту транспортноi iнфраструктури вLIконавчого органу КиТвськоТ
MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoT лержавноТ адмiнiстраuiТ) (далi - Конкурсна
комiсiя) з урахуванням п. 5 Положення, затверджеI]сlго рitttеllням КиТвськсlТ
MicbKoT ради вiд2l липня 20|6 року JtIs 786/786.

Березовський I\4.B. оголосив питання порядку денного.
Iнших llропозицiй до Порядку денFIого не надiйшtло.

Вирirlrl.rлl{: порядок деннил'i затверJ{и,гI4.

Голосували: ((за) - 7 (Березовськрtй I\{.B.', Бурдукова В.В., Габiбулласва fi.'Г. i(l{з}{,

Мамоян С.Ч., Сатановський С.В., Тюрiна N4,M., Хоменко Л.Ю.);
<<гlроr,и> - 0;
(утримались> - 0.
Рiшенrtя прlлйнято

l. СJIУХАЛИ:
Березовського М.В., який повiдомив, Iцо розIlоряджеFIням ItиТвоьксlгсl

MicbKo1,o голоRи <Про внесення зп,titl до скJIаду постiйно дirочоТ KotlKypcltoT
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KoMicii для коFIкурсного вiдбору кандидtrгур на посади керiвникiв су-б'скr,iв

гоOподар,IованI{я комунального сектора еконоil,Iiки, пiдцlорядкOваник

.Щепартаменту транспортноТ iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii)> вiд l8. I1.2021 },l-c 1007
внесено змiни до складу Конкурсноi KoMicii, а саме включнс) до складу
Габiбуллаеву Щiнару Тарлан кизи, Маляревича Олеся Вiкторовича та Порайка
Андрiя Миколайовича. ,

Березовського М.В., який доповiв, що для участi в KoнKypci на зайня,г,гя

пOсади начальника комунального пiдприемства <<Шляхово-експлуатацiйlнtl

управлiння по ремонту та утриманню автомобiльних шляхiв та спор){д tla них
Шевченкiвського району> м. Киева подано 4 заяви вiд кандидатiв: Ковальчук
BiKTop Юрiйович, Ободзiнська Людмила Василiвна, Лiнивий Вя,rес;rав
О}rександрович, Конотоп Наталiя IVIиколаТвна. Щанi доI(ументrи залiiрелli, ,га

сформоватri в 4 окремi справи i готовi для представлення Конкурснiй KoMiciT. ,

, , Запропонував розгляд докумен,гiв, поданих особаЙи, яlсi претецдуютр для

участl в KoHKypcJ на зайняття посади начаJIьника комун€lльного..пlдприемства
<<Шляхово-експлуатацiйне управлiння по ремонту та утриманI{Iо автомобiльirих
шляхiв та споруд на них ТIТевченкiвського.району> м. Киева i ухвалення рiшення

р
шро допуск або вiдмову у ix допуску до конкурсу

Вiдбулося вiдкрите поiменне голосування щодо /{опуску кандиде,гiв до
час,гl в KOHKypcl.

примiткрr
комунальrlе пiдп риемство <<Ш;l яхQво_експлуата чi й н,е упра вл iH н я п о

peмoltTy та утриманIlю автомобiльних шляхiв 1,а сцоруд на них
IIIевченtсiвського району>> м. Itисва

Кова"llьчук
T]iKTop
Юрiйович

Оболзiцська
Людмила
василiвrrа

7
( Березовський

М.В., Бурдукова

Габiбуллаева
.Щ.Т. кизи,

Мамоян С.Ч.,
сатановський
С.В., TropiHa

М.М., Хоменко
д.ю.

(БерезовQькиI"I

М.В., Бурлукова

Габiбуллаева,
.Щ.Т. кизи,

Мамоян C.'I.,
сатановський

fiоrlуrцений
до учас,гi в

KoHKl,pci

f{tlпушlенлrri
ло учаrсr,i в
KorlKypci

I

I

I

]

имаJIись))ПIБ кандидата ((за)) ((проти))

0 0

0 0



lопуrllений
до участi в

конкуlэсi

Лiнрrв1.1й

IJячеслав
Олександрович

fопущений
до участi в

KollKypci

конотоп Наталiя
миколаiвна

С.В., TTopiHa

I\4.I\4., Хоменко
д.ю.

(БерезовськлIй
И.В., Бурлукова

в.в.,
т ?.-r аоlOул.паева,

Д.Т. кизи,
Мамоян С.Ч,,
сатановськлtй
С.В., Тюрiна

М.М., Хоменко
ю.

(Березовський

--]

М.В., Галась
o.I.,

емецъ Л.О.,
Мамоян С.Ч.,

Романенко А.С.,
Тюрiна М.М.,

Хоменко Д.IО.
Рirrtення прийtлято та допуtценi ло участi в KoHKytrlci Bci канllидатt,l на

зайняття IIосади начальника комунаIьного гliдприсмства <III;IяховО-

експлуатацiIlне управлiння по ремонту та утриманню автомобiльних шt"гlяхiв'га

сrIоруд на них IJJевченкiвського району> м. Кисва.

!о засiдання Itонкурсrrоi KoMiciT долучилися Маляревич О.R. Та

Порайко А.М.

2. СJIУХАЛИ:

Березо вС,ькогО I\,[.B.' який заI]ропоНуваВ КонкурсН iй ком icii розl,лянУТ[I да,г)/

проведення чергового засiдаtttrя КонкурсноТ KoMiciT, на якоМУ бУЛУ'ГЬ

розt,JIяда,гI4с_q KoHKypcrIi пропозI{liii кандидатiв, якi прете}I/rуюl,ь на зайrtятт'.q

посади }IаLIаJIьника , комуIIального пiдrlрис:tчtства <I[Iляхсlво-експлУа'гаr-IiйНС

у,правлil,tня по ремонту та утримаltнIо автомобiльних шляхiв 1'а сllоl)УД на l{ИХ

;]нiпровського району> пл. Кисва та rIроRеде}{ня з нI4ми спiвбесiди, Оскiльки
засiлаtlня прLIпадае rla29,t2.2021 i можливо IIа вказаI,Iу дату не буле кворУМУ,

ЗапропоrIував провести засiдання KorrKypcHoi Koмlicii 24.12.202|,
RоаховуIочи 11оложення, Конкурсна копцiсiя проводить засiдатlня, гtа яко]чIу

вивчас KoнKypctri пропозицii протяго}чI 5 дrriв з дня закitr.tення строку для по,l1аlll{я

tll{x KoHKypcHI4x пропозицil".l, а останнiй деltь подання I-lропозицiй rtандIадатаМИ,

яtl<i пpel,el{/i)rloTb на зайняття IIосадl{ началыII.1ка коN,lуItаJIьного lriдlприсмс;гва

0 0

0 0



<L[[ляхово-ексIIJIуатацiйrrе управлiнr{я по ремонту ,га 
утримаIIнIо автомобiJIьних

tltляхiв та сIIору/{ на пих /(нiпровсък,]го району> n,,. tсr.пu'*; ;з. , 2.2021 .

Rирirпи,тtи: пiд,гриМати гIроПозицitо та лровести засiдаrll.rя KoHKypcrroT KoMicir.24.|2,2021

Голосували: (за) - 9 (БерезоtзськиЙ м.в., БУрдуr,опа В.В., I'абiбулласва fl.T.,
]_'_".": N4аляреви.t о.в., I\4амоян с.ч., ГIорайко д.м,, Сатановоький с.в.I'lopilra IИ.М., XoMellKo Д.rО.); 

l,l\Ilrl \2'lJ''

кпllо,ги> - 0;
(утримаJIист,> - 0.

РiцIеtлгtя llрийнято.

Березовського MI.B, який повiдоlлив, Iцо HacTyllнe засiдалtняt KorrKypcrroT KoMicil'
вiдбудеT,ься 03 ,\2.2о21, попередньо об 1 l ,00 год.i{ленаМ KoHKypcrroT KoMiciT буr. надiслаrlа iн(lормаrцitо в табличrлiй форплi,II[o/lo зOг?JIьIIих TepMiHiB проведення KoIIKypciB, якi rri даrrий час o1oJ1oIпetli.

Голова ItoHKypcHoT KoMicii:

IJ"тtеtrи ItoHKypcrToT KoMiciT:
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