
протокол Nь 7l202l

засiдання постiйно дiючоi конкурсноi KoMicii для конкурсного вiдбору

кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарювання комунЕLльного

сектора економiки, пiдпорядкованих ,,Щепартаменту траНСПОРТНОТ

iнфраструктури виконавЧого органу КиiвськоТ мiськоI ради (КиIвськоТ мiськоi

державноТ адмiнiстрацiI), утвореноi розпорядженням Киiвського мiського голови

вiд 11 липня 2OL7 року м 512 (у релакчii розпорядження Киiвського мiського
голови вiд 18 серпня 2021 рокуNч 719)

к03> грудня 202t року
Початок засiдання об 1 1.25 год
Закiнчення засiдання об 1 1.45 год
м. Киiв, вул. Хрещатик, 36 (KiM. 1017)

N4иколаВолодимирович <Нацiональнаасоцiацiядорож(никiвУкраiни>(за
згодою), голова КонкурсноТ KoMicii;

БУРДУКОВА
Вiк,торiя Вадимiвна депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, заступник

голови постiйноТ KoMiciT Киl'вськоТ MicbKoT ради
з пLIтань TpaнclropTy, зв'язку та реклами (за

згодою);

радник КиТвського мiського голови (rla

громадських засадах) з питань запобiгаrlня т,а

вияв.тrення корупцiТ (за згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, депутатська

фракцiя ПолiтичноI партiТ (УДАР (УкраТl;с:ькI4й

Щемократичний Альянс за Реформи) Вir,а-lriя

Кличка>> (за згодою);

Присутнi:

БЕРЕЗОВСЬКИИ

гАлАсь
олег Iванович

MAJIjIPEBИLI
Олесь Вiкторович

мАмоян
Сергiй Чолоевич

представник громадськоТ органiзаrцiТ

депутат КиТвськоt MtcbKoi ради, застуIIник

голови постiйноТ KoMiciT КиТвськоТ MicbKoT ради з

питань транспорту, зв'язку та рекJIами (за

згодою);



порАIа{о
Андрiй I\4иколайович

тюрIнА
Марина Миколаiвна

Вiдсутнi:

ГАБIБУЛЛАеВА
,Щiнара Тарлан кизи

грицЕнко
олексiй Анатолiйович

смЕць
Леонiд Олександрович

РОМАНЕНКО
Андрiй Степанович

СА:ГАНОВСЪКИЙ
Сергiй Васильович

хомЕнко
.Щенис Юрiйович

2

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, /ieIIyTa,TcbKa

фракшiя Полiтичноi пар,гiТ <Свропейська
со.тriдарнiсть> (за згодою);

голова КиIвськоТ мiськоI профспiлrки працiвникiв

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, першl.tй
заступник голови llостiйноТ KoMiciT КиТвсьrсоТ
MicbKoT ради з питань мiсцевого самоврядування,

регiональних та мiжнародних зв'язкiв (за
згодою);

представник громадськоТ органiзацiТ
<ВсеукраТнське об'елrIання <Авторlай/цагl> (за
згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, голова гrосr,iйтrоТ

KoMiciT КиТвськоТ MicbKoT ради з пI,IтаI{ь

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

заступник директора !.епартаменту - tlачальI]ик

управлiння координацiТ й розвитку дорожt{ього
господарства та iнфраструктури Щепартаrчrенту
транспортноТ iнфраструктури виконавчого
органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT

lIepжaBHoT адмiнiст,рачiТ), секретар KoHKypcbloT
KoMiciT;

радник КиТвського мiського I,оJIови (на

громадських засадах) з питань загlобiгаt{ня Tal

виявлення корупцiТ (за згодою);

начальник управлiння забезпечення дiяльr,rостi
застуIrника мiського голови - секретаря
КиТвськоi MicbKoT ради ceKpeTapiaTy КиТвськоТ
MicbKoT ради (за згодою).



Iншi присутнi особи:

шпильовиЙ
IBaH Федорович

перший заступник директора !епартаменту
транспортноi iнфраструктури виконавчого
органу КиТвськоТ MicbKoT рали (КиТвськоТ плiськоТ

деря(авноТ адм ir-r icTparriT).

Засiдання постiйно дiючоi конкурсноТ KomticiT для конкурсного вiдбору
кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв господарIовання комунальFIого
сектора економiки, пiдпорядкованих /{епартаменту транспорт,tlr-rТ

irrфраструк,гури виконавчого органу Ки'fвськоТ MicbKoT радlа (КиТвськоТ мiсlькоI
лержавноТ адмiнiстрацiТ) е повнова;li}II,Iivl, вiлповiдн<l /{о Полохсенrtя I]po

конкурсний вiдбiр кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв госrrодар}оваFII-Iя

коN,{унальног0 сектора економiки в MicTi Кисвi (далi-Положення), затвер/Iженого

рiшенпям КиТвськоi плiськоТ ради вiд21 липня 20116 року J\lЪ 7В61786.

ПОРЯДОК ДЕННИИ

1. Розгляд докушtентiв, поданих особами, якi претеtIдують для у.Iас,гi в

KoHKypci на зайняття tIосади начальника комунального пiдприсмсr,ва <Ш"lIяхово-.

експлуатаrдiйне управлiння по ремонту та утриманню автомобiльIlих шляхiв ,l,a

споруд на них Щнiпрсlвського району> м, Киева та ухвалеtlня рit_tlення про допуск
або вiдrrrову в допуску особам, якi претендують для участi в KoHK)/pci tla зайttятт,я

посали Kepi вника комунаJI ьного п iдпрl.rсплства.

2, IHrtri органiзаrriйнi питання.

Забезпечуеться здiйснення аудiофiксацiТ засiдання постiйгtо дiючоl'
KoHKypcFIoT KoMiciI для конкурсного вiдбору кандидатур I{a посали керiвгrикiв
суб'ектiв господарювання коN,Iунального сектора економiки, пiдпорядковаFIих

[егrартаменту транспортноТ iнфраструктури вI.{конавчого орга[Iу КиТвсьtiоТ

MicbKoT рад!I (КиТвськоi MicbKoT державноТ адшлirliстраrдiТ) (далi - KollKl,pctta
комiсiя) з урахуванllям п. 5 По;tо>кснI{я, затверджеtlоl,о рiшеttгlям l(ltTtlcbrcoj'

MicbKoT рали вiд2t липня 2016 року JФ 7В617Вб.

Березовськрiй N4.B. оголосив питання порялку денного.
Iнших пропозицiй до Порядку денного не надiйшло.

ВирiLпили: порядок денний затвердити.

Голосували: (за.> - 7 (Березовський М.В., Бурлукова В.В., Галась ().I.,

}lаляревлtч О.В., Мамоян С.Ч., ilорайко А.М.,Тюрiна М.М.);
<пlэо,ги>> - 0;



(утримrulись) - 0.

Р i шtеlr ня 1IриI"{ }Iято.

1. СЛУХАЛИ:

Березовського М.В., який доповiв, що для участi в KoнKypci на зайняттяl
посали начальника комунального пiдпрlлемства ((Шляхово-експлуатацiйt-tе

управлiння по ремонту та утриманню ав,гомобiльних шляхiв та споруд на них
fiнiпровського району> м. Киева подано 5 заяв вiд кандидатiв: Бойко Сергiй
Петрович, Лiнивий Вячеслав Олександрович,,.Щорлука Павло Володимирович,
Хмарський В'ячеслав Iванович.,Щрижко Олександр Олександрович. Щdнi
документи завiренi та сформованi в 5 окремих справ i готовi для представлення

j ...
конкурснlи KoMlcll.

Jапропонува.в розгляд документiв, поданих особами, якi lrретендують длrI

участi в KoнKypci на зайняття посади нач€}льника комунаJIьного пiдпрлtемства
<Шляхово-експлуатацiйне управлiння по ремонту та утриманню автомобiльних
шляхiв та споруд на них .Щнiпровського району> м. Кисва i ухвалення рiшення
про допуск або вiдмову у ix допуску до конкурсу.

Вiдбулося вiдкрите поiменне голосування щодо допуску кандидаJiв до

участl в koНkypcl l

ПIБ кагrдидата ((за)) ((tlроти) (утрималL{сь)) Приrvriтки

комунальне пiдп риемство <<IIIJIrtхово-експ.гrуата цiй не уп равлiн пя по,
peпroн,Ty та утриманню автомобiльних шляхiв та споруд на них

Днiпровського районy>> м. Киева
Бойко Сергiй
Петрович

7
(Березовський

М.В., Бурдукова
В.В., Галась 0.I.,
Маляревич О.В.,

Мамоян С.Ч.,
Порайко

А.М.,Тюрiна
м.м.)

0 0

tопущетlий
до участi в

KoHKypci

Лiнивий
Вячеслав
ОлексанлроврIч

7
( Березовський

М.В., Бурлукова
В.В., Галась 0.I.,
Маляревич О.В.,

Мамоян С.Ч.,
Порайко

0 0

Щопущен.ий
до участl в

KoHKypci



А.М.,Тюрiна
м.м.)

.Щордука Павло
ВолодимирOвич

7
(Березовськирi

М.В., Бурлукова
В.В., Галась 0.I.,
Маляревич О.В.,

Мамоян С.Ч.,
Порайко

A.M.,Tropirra
м.м.)

0 0 Щопуlцений
ло участi в

KoHKypci

iХйарСький

В'ячеслав
Iванович

(Березовський
М.В., Бурлукова
В.В., Галась 0.I.,
Маляревич О.В.,

Мамоян С.Ч.,
Порайко

А.М.,Тюрiна
м.м.)

0 0 f{опуrцениli
до участi в
KorrKypci

.Щрижко
Олександр
Олександрович
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(ьерезовськии
М.В., Бурдукова
В.В., Галась 0.I.,
Маляревич О.В.,

Мамоян С.Ч.,
Порайко

А.М.,Тюрiна
м.м.)

0 0 /]опуr-rlениr,i
до участi в

KoHKypci



Шс:вченкiвсt,кого райlону> м. Кисва Trt IIроведеI{IIя з flиIйtr спiвбесizl1,1, осlti;tьttи

засil{ання IIриIIаJ{ае lta ltерiод з 14,12.202l по l8.12.2021.

Виступили: Галась 0.I., Бурлукова В.В., N4аляревич О.В., IIорайко A.fuL
Iцодо обговорення дати проведення засiдання.

Березовського М.В., враховуючи пропозиlliТ члегtiв КонкурсноТ KoMiciT,
запропонував IIl]овести засiдання Конкурсноi KoMici'i |7.|2,2021 об l l,00 t,cllt,

згiдно [1о"цоження, Конкурсна комiсiя пl]оводl{ть засiдання, на якому вивчас
KoнKypctti llропозицiТ протягом 5 дrriв з д}{я закiнчснt{я строку для по/lання цl,{х
конI(урсних tlропозицiй, а остаtiнiй день подання пропозицiй каrrдидатамtt, яrtti

претеtIдують IIa заiiня,гтя посад14 I{аI]аJIьI{ика комунального ltiдпрлtсп{ства
<<LLIляхово-ексIIл),атаrtiiлttе управлiння IIо ремонту 

,r,a 
у,гриманню ав,lомсlбiльIIих

tшляхiв та споруд на trих Шев.tенкiвського району> м. Киева це lЗ .12"2,021.

Вирiпrrали: пiдтримати пропозицiю та провести засiдання Конкурсноi'
KoMiciT |7.|2.202|.

Голосували: ((за)) - 7 (Березовський I\4.R., Бурдукова В.В., Галась 0.I.,
Nlаляревич O.IJ., VIамояtt С.Ч., Пораriко А.М.,Тrорiна Vl.М.);
<проr,лt> - 0;
(утр,имались> - 0.

Pi шlсt l t lя lrри Глltя,го

Березовського MI.B., який запроi]онуRав обговорити пи,гаFIня Iцодо
огоJlошення KoHKypciB на наступнi KoN,IyHaJIbHi пiдliриемстI]а.

Виступилl.r:

L[Itrлtльовий I.Ф., якLltйзапроtlонував огоJIосII,гI{ KoHI(ypcLI на три KoMyHa:lbHi
пiдприсмс,гва: KoMyIlaJIbHe пiлгtри(jглство <IПляхово-експJIуатацiйне угtравлiнriя
по ремонту та утримац[Iю автомобiльних шляхiв та споруд на них <М[агiс,грLljlь)),

KoMy}iaJIbHe пiдприсмство IIо ремонту i утримаlIIIю мосr,iв i шrляхiв м. Клlсiзil
к К lлТвав,гош.llяхмt i ст)) та комунальна корпораrriя <К t,tl'вавтодор) .

Березоцський М.В., який наголосив, що I{a попереднiх :засiданнях членамI,I

KoHKypcl+oT KoMicii був затверджений вiдповiдний графiк черговостi огсlлош]еI{ня

KorrKypciB на керiвникiв комунальних пiдприсмств i тому Конtсурсrlою комiсiею
буд. доl,римувalиая затверджеtrlлй графiк та заIIропонував оголоситLI Korlкypc на

керiвника комуIIаJIьного пiдпрлrсмства кILIляхово-ексtIJIуатацiйне угrравлiнtля гIо

ремонту та утриN,lанню автомобiJIыlих пt-ltяхiв та споруд на них <<N4агiст'раль>> з

l0,12.2021 та провести засiдаttня KoHKypcrloT KoMiciT l1.01 .2022 об 11,00 го,rt

III,одIо розгляду докушtентiв, под(аних особами. якi претеr{дують lIля у.Iас'гi в

t
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KoнKypci на зайI{я,l,тя IIосали керiвFIика комунаJIьrIого rIiдприсмстI}а (II_IJIяхоI]о-

експлуатацiйне управлiI]ня IIо ремонту 
,га 

утриманнIо автOмOбiльних IIIJIяхiв та
спору/{ tla IJих <N4агiс,граJlь) та ухвалелIня 1эiпlення про доIlуск або вiлмову t]

l1опуску особам, якi пlэе,гендуIоть для участi в Kor,rKypci Ila зайня,гr:я IIосади
керiвника даного пiдприемстI]а.

13ирiпrта:rи: llii{тримати tIрогIозиIlitо запропоI,IоI]аIIу БсрсзоtзсьI(имl N4,I].

Голосува"пи: (за)) - ] (Березовський М.В., Бурдукова i].l],, I-aJlact, O.L.
N4аltяревич О,I]., N4амояtt C.l{., 11орайко A.M.,'I'ropiHa M.N4.);
<про,ги> - 0;
(у,гримаJtись>> - 0,

Рirrtеtтня прийttято.

Iiерезовського N4.B., який повiдомив, II{о наст)/пне засiдаlrня KortKl,pcrroi'
KoMiciT вiдбудеться 11 .|2.2021 об l 1,00 гоzt.

l,'o.lroBa KorrKypcrloT KoMiciT:

Ll"rtet 
l и Kor,rKypcr roT KoMic iT:

0

?
,{:,, В l?
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