
протокол лъ 8l202l
ЗаСiДаННЯ ПОСТiЙНО дiючоТ конкурсноi KoMicii для конкурсного вiдбору
кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарювання комунального
сектора економiки, пiдпорядкованих .Щепартаменту транспортноТ
iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ мйькоi
державноI адмiнiстрацiT), утвореноi розпорядженням Киiвського мiського голови
ВiД 11 ЛИПНЯ 2017 РОКУ J\b 512 (у редакцii розпорядження КиТвського мiського
голови вiд 18 серпня 202l року J\b 719)

(17) грудня 202I року
Початок засiдання об 1 1 .10 год
Закiнчення засiдання о 13.10 год
м. КиТв, вул. Хрещатик,36 (KiM. 514)

Присутнi:

БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Микола Володимирович

ГАБIБУЛЛАеВА
Щiнара Тарлан кизи

гАлАсь
олег Iванович

гриIЕнко
олексiй Анатолiйович

мАмоян
Сергiй Чолоевич

представник громадськоТ органiзацiТ
<Нацiональна асоцiацiя дорожникiв УкраТни> (за
згодою), голова КонкурсноТ KoMiciT;

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, перший
заступник голови постiйноТ KoMiciT КиТвськоТ
MicbKoi ради з питань мiсцевого
самоврядування, регiональних та мiжнаролних
зв'язкiв (за згодою);

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

представник громадськоТ органiзацiТ
<ВсеукраТнське об'еднання <<Автомайдан>l (.а
згодою);

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



порАЙко
Андрiй МIиколайович

CATAHOBCЬKIЙ
Сергiй Васильович

тюрIнА
Марина МиколаТвна

хомЕнко
!енис Юрiйович

Вiдсутнi:

БУРДУКОВА
Вiкторiя Вадимiвна

cMELb
Леонiд ОлександровиII

мАлrIрЕвич
Олесь Вiкторович

шпильовиЙ
IBaH Федорович

2

депутат ItиТвськоТ MicbKoi ради, депутатська
фракцiя ПолiтрrчноТ партiТ кСвропейська
солiдарнiсть>> (за зголою);

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

голова Киiвськоi MicbKoT профспiлки працiвникiв
комун€Lльного транспорту, транспортноТ
iнфраструктури та безпеки руху (за згодою);

нач€uIьник управлiння забезпечення дiяльностi
заступника мiського гоJIови - секретаря
КиiвськоI мiськоi ради ceкpeTapiaTy КиТвськоI
MicbKoI ради (за згодою).

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

депутат КиТвськоr' MicbKoT рзди, голова постiйноТ
KoMicii Киiвськоi MicbKoT ради з питань
регламенту, депутатськоТ етики та запобiгання
корупцiТ (за згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, депутатська
фракцiя ПолiтичноТ партiТ (УДАР (УкраТнський
Щемократичний Альянс за Реформи) Вi.галiя
Кличка>> (за згодою);

першиl.i заступник директора fiепартамен.tу
транспортноТ iнфраструктури виконавчого
органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT
державноТ адмiнiстрацiI), секретар Конкурсноi
KoMiciT.



засiданrlя постlино
кандидатур на посади
сектора економiки,
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дiючоТ KoHKypcIroT KoMiciT для l(oнKypcнoгo вiдlбору
-,керltsникlв cyO'cKTlB госIIоларюванI{я комунальl]ого

пiдпорядкованих f{епартаменl,у r,рансгlоlэтноТ
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (киiвськоi Micbkoi
державноi адмiнiстрацiт) е повноважним, вiдповiдно до Положенt.tя про
конкурсний вiдбiр кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв t,осподарювання
комуналЬного сектора eKoHoMi ки в MicTi Кисвi (далi-[Iоло>ltення), затверджеIlого
рilшенняп,t КиТвськоТ MicbKoT ради вiд 2l липня 2О|6 року J\9 7S617Sб.

ПОРЯДОК ДЕF{НИЙ

l. Розгляд конкурсниХ пропозлrцiй кандидатiв, якi претендуIоть на заliняття
посад1,I начальника комунального пiдприемства <IIIляхово-ексtIJIуатаrцiйне
управ"lriння по ремонту та утриманню автомобiльних шляхitз та споруд на HLlx
Шевченкiвського району> м. Itисва та проведення з ними спiвбесiди.

2. Визначення результатiв конкурсу на зайняття посади начальника
коN4уналЬногО пiдприеМства <<Шляхово-експлуатацiйне управлiння гIо ремонту
та утриМаннIО автомобiльниХ шляхiВ та споруД на них LL[евченкiвського району>
шt. Кисва.

aYJ. lIIIцl органIзацlинl питання.

ЗабеЗПеЧУеТЬся здiйснення аулiофiксацiТ засiдання п<lстiйно лiю.лоi
конкурсноТ KoMicii для конкурсного вiдбору кандидатур на посади t<ерiвникiв
суб'сктiв господарювання комунального сектора екоllомiки, пiдпорялкованих
щегlартаменту транспортнот iнфрас,груктури виконавчого органу Китвськот
MicbKoT раДИ (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) (даiri - Конкурсна
комiсiя) з урахуванням п. 5 Положення, затвердженого рiшlенняп,t Kr,rTBcbKoT
MicbKoT ради вiд21 липня 2016 року Jчfu 786/786.

Березовський М.В. оголосив питання порядку денного.
Iнших пропозицiй до Порядку денного не надiйшло.

Вирiшили: порядок денний затвердитLI.

Го;lосували: (за)) - 9 (Березовський М.В., Габiбулласва {.Т.I(изи, ['алась О.[.,
Гриценко О.А., Мамоян С.Ч., Порайко А.М., Сатановський С.В,,, Тюрirла M.N4.,
Хоменко Д.Ю.);
<проти> - 0;
(утримались> - 0.

Рiшення тlрийнято.



l. СJIУХАJIИ:

Березовського м.в., який доповiв, що для участi в KoнKypci на зайrrяr,т,я
посадИ начальника комуналЬного пiдприсмства кlПляхово-експлуатацiйне
управлiння по ремонту та утриманFIIо автомобiльних tttляхiв та споруд на них
L[_Iевченкiвського району> м. Кисва подали докуNIентI,I настугlгti кандида1и:
коваль,lук BikTop Юрiйович, Ободзiнська Людмила Василiвtlа, jIiнивий
вячеслав Олеtссандрович та Конотоп Наталiя Nlиколатвна.

БерезовСькогО м.в., якирf запропонував розtIочати спiвбесiди з каttдLIдатаI\,{и
в аrrфавiтному порядку та I]изначити регламент в 10 хвилин для доповiдi кожного
з кандидатiв на зайняття посади начальFIика комунаJIьi{ого l,tiлприемства
<LLIляхово-експлуатацiйне управлriння по ремонту та утримаtlню автоплобiJIьFILIх
шляхiв та споруд на них Шевченкiвського району> м. Кисва.

Вирiшили: пiдтримати дану пропозицiю.

Голосували: ((за) - 9 (Березовський м.в., Габiбуллаева Щ.Т.кизи, I'алась 1;.I.,
Гриценко о.А., Мамояll с.,{., ГIорайко A.N4., Сатановський с.в., Тюрirrа N4.M.,
)(омснко Д.Ю. );

<<проти> - 0;
(утримаJlись> - 0.

Березовського м.в., якиЙ наголосиВ tЦо не буле прлtйма.l,и учас.I,ь в
гоJIосуваннi за кандидата Ковальчука }].Io., оскiльки з[Iае даного пЬrд"дuru
особисто та повiдомив, що Ковальчук B.Io. paHirrre гlеребував у йог1,1
пlдпорядкуваннl.

Виступlа;rи: Ковальчук BiKTop Юрiйович, Коно,гоп Наталiя I\4икоrlаТвна,
лiнивий Вячеслав ОлександровиI{, Ободзiнська Люлмила Василiвна, якi
презентували свот koHkypcHi пропозицii та вiдцповiдал1.1 на запитання .тлеtriв
KoMiciT.

2. СЛУХАЛИ:

Березовського м.в., який запропонував LIленам KclHKypcHoT KoMicir'
вI,iсJIовити свою Думку по кожному кандидату для визначеFIня потеltцiл",tного
реитингу.

Rиступили: Березовський N4.B., Габiбу-тIлаева л.т,. кизIl, Галась o.I.,
I'риценIсо О.А., 11орайко А.М., Сатановський С.В.



Березовського м.в., якиЙ заllропоI{ував прогOJIосувати за ко}кнOг,о
кандI{дата Ir алфавiтнiй черговостi.

Вирirrrили: пiдримати пропозицiю Березовського N4.B.

Березовського м.в., який запропонував I]роголосувати за канди/Iата
КовальчУка BiKTopa IОрiйовича ,га 

рекомендувати його КиТвському MicbKoMy
гrэловi для признаLIення на посаду начаJIьника коNIуналF,НоГо пiдприеrчlст,ва
<Шляхово-експлУатацiйне управлiнFIя по ремонту та утриманню автомобiJIьних
ш.ltяхiв та споруд на них Шевченкiвського району> пц. kptcBa та рекомендуваl,и
укJIадення KoI{TpaKTy строком rrа один piK.

Го.тtосували: ((за)) - З (Галась 0.I., Са,гановський с.в., Хоменко Д.Ю.);
<пlэоти> - 0;
(утримались) - 6 (Березовський I\4.B., Габiбулласва f{.Т.кизи,

Грицеtlко О.А., VIамоян С.Ч., Порайко А.М., Тюрiна М.IИ.).

Рiшення не прийнято.

Iiерезовського м.в., який запропо}{уваВ проголосувати за каilди/]ar,га
КОНСlтоп Ilаталiю I\{иколаIвн}, та рекомеI{дувати iT Киiвському MicbrcoMy гtэ_цовi

ДЛЯ ПрtlЗНачення на посаду наLIаJIьника комунаJIьного пiдлрисмства <lllляхово_
скспл)/атацiйне Управлiння по ремон,гу та у,гриNlанню автомобiльнлlх шляхiв ,га

СПОРУ/] I{a НИХ Шевченкiвського раЙону> лл. Кисва та рекомендувати укладення
контракту строком на один piK.

ГОлосУвали: ((за) - 6 (Березовськиtf N4,B,, Габiбулласва /{.Т.клtзи,
Гриценко О.А., Мамоян С.Ч., Порайко A.I\,I., Тюрiна М.М.),

<про,ги> - 0;
(утриIчIаJIись) - З (Галась 1.1., Сатановськиl',i С.В., Хоменко Д.к).).

Рiшеllня не приliнято.

БеРеЗовсЬкого М.В., якlлй ?апропоtIував проголосуt]ати за каIIдрlлата
Лiнивого Вячеслава Олексаlлдровича ,га рекомеrIдуRати його КиТвському
lvricbKoMy головi для признаLIення на посалу начаJIьIlика комуналIltIог,о
t riдприсмства <Шляхово-експлуатацi йне управл i н}tя по peMoI-ITy та утриIчIанFiI-о
автомобiльних шляхiв та сrlоруд на Hl.Ix Шевченкiвського райоlrу> та
рекомен/Iувати укладення контракту строком на один piK.

ГолосуtзалрI: (за)) - 2 ( Мапrоян С.Ч., TlopiHa М.М.),
<гlроти> - 0;
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(утри]vIались)) - 7 (БерезовськийI м.в,, I'абiбулласва /].'Г,rсизr,r,
I ртlценко с).А., ГIорайко д.м., I'а.пась 0.I., Сатановський с.в., Xoпiet.tKo д ю.)

Рiшення не прийнято.

Березовського Iи.в., який запропонував прогоJIосувати зil кандида.га
ободзiнську JIюдмилу Василiвну ,га 

рекомендувати iT КиТвському MicbKclMy
головi для призначення на посаду начальника комунального пiдприемсr-ва
<Шляхово-ексIIлуатацiйне управлiння по ремоI-Iту,га утриман[Iю автоп,iобiльних
tшляхiВ та спорУ/I на ниХ ТIТgз.lgнЦiвського райоrlу> м. Кисва та рекоNlеrIдува.гI.I
укладення контракту строком на один piK.

Голосували: ((за)) - 9 (Березовськрlй I\4.B., Габiбулласва fi.Т,I(изи, Галась 63.I.,
Гриценко о.А., NzIамоян С.Ч., Порайко A.IVI., Сатановськиli с.R., 'I'юрilrа M.N4.,
Хоменко 

Д.Ю.); l

<проти> - 0;
(утримались> - 0.

Рiттrення прийнято

Сатановського с.в., який запропонував повернутися до голосуваI.IIIrl
повторIIО за ка,I{лилата Конотоп H.N4. оскiльки виходячи з гоJIосуваtIня KOFIKypc
rle вiдбувся.

Вирiшlили: пiдрлtмати пропозицilо CaTattoBcbKor.o С.В.

Г'олосували: ((за)) 7 (Березовський м.R., t'абiбулласва {.Т.кизи,
Галась 0,I., Гриценко о.А.' ]\4амоян с,ч.' Порал-rко А.м.. TlopilTa 

'.".),<протиr> - 0;
(утрип4ались)) - 2 (Сатановський с.в., XoMetlKo д.ю,).

Рirrrення ltрийнятсl.

Березовського м.в., який повiдомив Iцо конкурс вiдбувся r:a сlбрано дJlя
рекомендацiТ КиТвському MicblcoMy головi двох каlIдилатiв гtа посаду IIачаJlьII1.Iка
комуналЫiого пiдПрисмства <<ШJlяхово-ексrrлуатацiйне угrрав;rirrlIя по ремонту,га 

у,грllМаннЮ авr,омобiльниХ ш-тtяхiВ та споруД на ниХ [LIевченКiвсьtсого райсlну>
м. Кисва - Конотоп Н.М. та Ободзiнську л.м., оскiльtси данi кандидати мають
найкращlrй професiйний досвiд, особистi дiловi якостi, знання для виконання
обов'язкiв на керiвнiй посадi та рекомендовано укладення контракту строком на
одиIJ plк.

Засiдання КоrrкурсноТ KoMiciT залишLIВ I-риценко о.А. у зв'язtсу :]

невiдк"шадIlими сгIравами.



3. СЛ\/ХАJ1l4:

Березовс},коГо lVI.B., якиi'r наI,оJIосив, шо розllоряджеtIням КлlТвськог,о
мiськогО головИ вiд 13 грудня 2021 року J\Jb 1152 << I1po внесення змirr ло складу
постiliно дiючот конкурснот кошriсii лля конкурсного вiдlбору канlIидатур на
посадИ керiвниКiв суб'сктiв госпо/lарювання комунального сектора економiки,
пiдrrорядкова}Iих !епартаменту трансгtортноi iнфраструктури виколIавчого
органу КиТвськоТ MicbKoT Ради (KrlTBcbKoT MicbKoT дерхсавгlоТ адмiнiстрацiТ)>
викJIючено зi складу КонrtурсноТ KoMiciT PoMaI{eHKa А.с., застугIника дi,lректсра
{епартаменту - начаJIьника угlравлiння координацiТ й розвитI(у дорожнього
господаРства та irrфраструктурIr /{егiартап,rеrlТу траIIспортноТ iнфрасl.руктурI4
в14конавчого оргаI{у КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT деря<авtlоТ
адп,rirriстРацiТ) та вклюI{еtIо - Шпиltьового I.Ф,, першого заступI-11,Iк.l /]ирек,гора
f{епартаменту транспортнот iнфраструктури ts14конавчоt,о органу Киттзськ<lт
MicbKoi ради (КиТвськоТ MicbKoT дерlкавllоТ алмiнiстраrцil').

ОСКiЛЬКИ Романенко А.С. буu обранlлй секретарем KoHKypctrclT KoMiciT
по,грiбно обрати I]ового секретаря КонкурсноТ KoMiciT з числа .ллеrtiв KoHKypcrloT
KoMiciT та запропонував обрати LIIпильового I.Ф.

В r.rpi ши"гlи : пiлтрlлNIати пропозиtliю.

l-'олосували: ((за)) 8 (БерезовськиI"{ MI.B., Габiбулласва f{.'Т.кизtr,
Г'а.ПаСЬ 0.I., Мамоян С.Ч., Пtlрайко А.М., Сатановський С.R., Гrорiгrа N4.]\,,{.,

XoMetlKo Л.IО,;;
((про,ги> - 0;
((}"I,ри tчtал t,tcb> - 0.

Рiшrеtlлtя прийнято.

БеРСЗовського М;В., який повi;допiив, lцо dегlарr,амеltт TpaHcltopTHoT
tГlфРаСтрУктури виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoТ
ДеРЖаВIrОТ адмiнiстрацii) зверI{увся листом до гоJIоttи КонIсурсноi KoMiciT з
ПРОЛОЗ.ИцiСю Щодо дат оголоiшення KoHlcypciB на заЙняrтя вакан,гtIих IIoc]alI
керiвltикiв комунальних пiдгlрисlчtств, а саме:

l. i{омуrrалыrе пiдtrрисN{с,tво по ремонту i утриманню пtocTiB i rпляхiв
м; Кисва <Киiвавтоrпляхмiст)) оголосити конкурс з 20.|2.202L;

2. Ксllиунальне rriдприсмство <КиТвтранс]lарксервiс> огоJIоситI.I

27.12.2021;

3. КомУнальне пiдприсп,tст,во <2]ирекцiя будiвництва uIляхово*
транспор1,I{их споруд м. Кисва)) оголосити коr{курс з 05 .01.2022;

4, KoMyHa-TlbHa корпораrliя <<КtлТвавтолор> оголосити I(oHKypc з l0.0 |,2022;
5. Комуltальне пiдпрl.tсмс,гво <<Авr,одорсервiс> оголосити конк,урс з

17.01 .2а22,

l,'',

KoHKyp(J з
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Вирirrtи"тlи: tli2lr,рима,ги illэогtозиtlitо
,I

trrфраст,рукlrури виконаI]чого оpгану КиТвськоТ

державrIоi адмirriстрацiТ).

/_[епарr,амеIr,гу T,paHcttop,1,1toi'
/I F .l

MlcI)I(ol раllи (l(иlвсI)коl MlcI)I(ol

I'оltосуваJIи: ((за)) - 8 (Березовсьitий м.в., Габiбулласва l(,Т.кизи, I'a.llacb (),[.,
МаМОЯtl C.I{., 11ораЙко А.М., Сатановський С.В."Гrорirrа N{.N4., XoMettKo l1.IO.);

<проти> - 0;
(у,гримаJIись> - 0.

Р iltrенrIя гtрийllято.

БеРеЗОвсЬкого M.I]., який повiдомив, IIlo IIacTyrIHc засiлаtrttя KolrKypcrloi'
KoMiciT вiлбудlе,гься 24,|2.2021 opicHr.oBHo об 1 1 .00 годt.

I'оltова ItoHKypcrroT KoMioii:

t]:tеltи KorrKypcIloT KoMiciT:
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