
протокол Nь ll2022

засiдання постiйно дiючоi конкурсноi KoMicii для конкурсного вiдбору
кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарювання комунЕtльного
сектора економiки, пiдпорядкованих ,Щепартаменту транспортноI
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ мiсъкоТ
державноi адмiнiстрацiT), утвореноiрозпорядженням Киiвського мiського голови
вiд 11 липня 20|7 року J$ 512 (у редакцii розпорядження Киiвського мiського
голови вiд 18 серпня 202I року J\Ъ 719)

(13) сiчня 2022 року
Початок засiдання об 11.10 год
Закiнчення засiдання об 11.30 год
м. Киiв, вул. Хрещатик, 36 (KiM. 1017)

Присутнi:

ГАБIБУЛЛАСВА
Щiнара Тарлан кизи

БУРДУКОВА
Вiкторiя Вадимiвна

гАлАсь
олег Iванович

ГРИЦЕНКО представник громадськоТ орr,анiзацiТ
Оrrексiй Анатолiйович <ВсеукраТнське об'еднання <<Автомайдагr> (зu

згодою);

депутат Киiвськоi MicbKoT ради, перrrrий
заступник голови постiйноТ KoMiciT КиТвськоТ
мiськоi ради з питань мiсцевого самовряl{ування,

регiональних та мiжнародних зв'язкiв (.u
згодою);

депутат КиТвськоi MicbKoT ради, застуIiник
голови постiйноТ KoMicii КиiвськоТ MicbKoT рали
з питань транспорту, зв'язку та реклами (за
згодою);

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

еМЕЦЪ лепутат КиiвськоТ мiськоi ради, голова постiйноТ
Леоrriд Олександрович KoMiciT КиiвськоТ MiobKoT ради з питань

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



мАмоян
Сергiй Чолосвич

САТАНОВСЬКИИ
Сергiй Васильович

порАико
Андрiй Миколайович

тюрIнА
Марина МиколаТвна

шпильовиЙ
IBaH Федорович

Вiдсутнi:

БЕРЕЗОВСЬКИИ
Микола Володимирович

МАIIЯРЕВИLI
Олесь Вiкторович

хомЕнко
Щенис Юрiйович

2

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, заступник
голови постiйноi KoMiciT КиiвськоТ MicbKoi ради з

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

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

депутат Киiвськоi MicbKoT ради, депутатська
фракцiя Полiтичноi партiТ . <<европейська
солiдарнiсть>> (за згодою);

голова Киiвськоi MicbKoi профспiлки працiвникiв
комунаJIьного транспорту, транспортноi
iнфраструктури та безпеки руху (за згодою).

перший заступник директора .Щепартаменту
виконавчоготранспортноТ iнфраструктури

органу КиiвськоТ MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoT

державноi адмiнiстрацii), секретар Конкурсноi
KoMicii.

представник громадськоi органiзацiТ
<<Нацiональна асоцiацiя дорожникiв Украiни> (за
згодою), голова Конкурсноi KoMicii;

депутат Киiвськоi MicbKoi ради, депутатська
фракцiя Полiтичноi партii (УДАР (УкраТнський

Щемократичний Альянс за Реформи) Вiталiя
Кличка>> (за згодою);

нач€шьник управлiння забезпечення дiяльностi
заступника мiського голови - секретаря
Киiвськоi MicbKoT ради ceкpeTapiaTy КиТвськоТ
MicbKoi ради (за згодою).



Засiдання постiйно дiючоi конкурсноТ KoMiciT для конкурсного вiдбору
кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв гOсподарювання кOмунальнOг0
сектора економiки, пiдпорядкованих ,Щепартаменту транспортноi
iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоТ мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноТ адмiнiстрацii) с повноважним, вiдповiдно до Положення про
конкурсний вiдбiр кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарювання
комунЕtльного сектора економiки в MicTi Киевi (далi-Положення), затвердженого

рiшенням КиiвськоТ мiськоi ради вiд21 липня 20lб року Ns 786/786.

ПОРЯДОК ДЕННИИ

1. Розгляд документiв, поданих особами, якi претендують для участi в

KoHKypci на зайняття посади начальника комунального пiдприемсr,ва <IIIiIяхово-
експлуатацiйне управлiння по реп4онту та утриманню автомобiльних шляхiв та
споруд на них <МагiстраJIь)) та ухвалення рiшення про доttуск або вiдмову в

допуску особам, якi претендують для участi в KoHKypci на зайнят,гя посади
керiвника комунального пiдприсмства.

2. Iншi органiзацiйнi питання.

Забезпечуеться здiйснення аудiофiксацii засiдання постiйно дiючоi
конкурсноТ KoMiciT для конкурсного вiдбору кандидатур на посади керiвникiв
суб'ектiв господарювання комунЕ}льного сектора економiки, гiiдпорядкованих

,Щепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого органу КиIвськоi
MicbKoT ради (КиiЪськоi мiськоi державноi адмiнiстрацiT) (далi - Конкурсна
комiсiя) з урахуванням п. 5 Положення, затвердженого рiшенням Киiвськоi
мiськоi радивiд21 липня 20tб року Jф 786/786.

Шпильовий I.Ф., який повiдомив членiв КонкурсноI KoMicii, що у зв'язку з

тимчасовою непрацездатнiстю голови Конкурсноi KoMiciT Березовського М.В.,
згiдно Регламенту КонкурсноТ KoMiciT потрiбно обрати головуIочоI,о
сьогоднiшнього засiдання та запропонував обрати Гриценка О.А.

Вирiшили: пiдтримати пропозицiю i обрати гоJIовуюч}Iм Гриценка О.А.

Голосували: ((зD) - 9 (Бурлукова В.В., Габiбуллаева !.Т. кизи, Галась 0.I.,
Смець Л.О., Мамоян С.Ч., Порайко А.М., Сатановський С.В., Тюрiна М.М.,
Шпильовий I.Ф.);
<проти> - 0;
(утримались)) - 1 (ГрицеIlко О.А.).

Рiшення прийнято.

Грицеrrко О.А., оголосив питання порядку денного.



4

Iнurих ltрOlroзицiй лt_l Порялку л9нного не надiйшло.

}Зирiшили: l]орядок денний затвердити.

Голосували: ((за) - 10 (Бурдукова В.В., Габiбуллаева Щ.Т. кизи, Галась 0.I.,
Гриценко О.А., Смець Л.О., Мамоян С.Ч., Порайко А.М., Сатановський С.В.
Тюрiна М.М., IIТпильовий I.Ф.);

Рiшеttня прийнято.

1. СЛУХАЛИ:

Г'риценка О.А., який доповiв, що для участi в KoнKypci на зайняття посади
начальника комунаJIьного пiдприемства <Шляхово-експлуатацiйне управ"ltiння
по ремонту та утриманню автомобiльних шляхiв та споруд на них кVlагiстраль))
подано 5 заяв вiд кандидатiв: Баранов IОрiй IvIиколайович, Лiнивлтй Вячеслав
Олександрович, VIалов Олександр Олександрович, OBcieHKo О.rtександр
Борисович, Петруха Сергiй Валерiйович.

Щанi документи завiренi та сформованi в 5 окремих справ i готовi для
представлення Конкурснiй KoMiciТ,

Запропонував розгляд документiв, поданих особами, якi претендуIоть для
участi в KoнKypci на зайняття посади I{ачальника комунального пiдприемсr,ва
<ПIляхово-експлуатацiйне управлiння по ремонту та утриманню автомобiльних
шляхiв та споруд на них <<Магiстраль>> i ухвалення рiшення про допуск або
вiдмову у Тх допуску до конкурсу.

Вiдбулося вiдкрите поiменttе голосування щодо допуску кандидатiв до

участi в KoHKypci.

ПIБ кандидата ((за)) (проти> (утримались) Примiтки

комунальне пiдпри€мство <<IIIлqхово-експлуатацiйне управлiння по

ремонту та утриманню автомобiльних шляхiв та споруд на них
<<Магiстраль>

Баранов Юрiй
миколайович

10
( Бурдукова В.В.,

Габiбуллаева,Щ.Т. кизи,
Га_пась 0.I., Гриценко

О.А., емець Л.О.,
Мамоян С.Ч., Порайко
А.М., Сатановський

0 0

Щопуrцен
ий ло

участi в

KoHKypci



С.В., Тюрiна М.М.,
Шпильовий I.Ф.)

Лiнивий
Вячеслав
Олександрович

l0
( Бурдукова В.В.,

Габiбуллаева .Щ.Т. кизи,
Галась 0.I., Гриценко

О.А., емець Л.О.,
Мамоян С.Ч., Порайко
А.М., Сатановський
С.В., Тюрiна М.М.,
Шпильовий I.Ф.)

0 0

,Щопущен
ий до

участi в
KoHKypci

Малов
Олександр
Олександрович

10
( Бурдукова В.В.,

Габiбуллаева,.Щ.Т. кизи,
Галась 0.I., Гриценко

О.А., Смецъ Л.О.,
Мамоян С.Ч., Порайко
А.М., Сатановський
С.В., Тюрiна М.М.,
Шпильовий I.Ф.)

0 0 Щопушелr
ий до

участi в

KoHKypci

OBcicHKo
Олександр
Борисович

10
( Бурлукова В.В.,

Габiбуллаева,.Щ.'I. кизи,
Галась 0.I., Гриценко

О.А., емець Л.О.,
Мамоян С.Ч., Порайко
А.М., Сатановський
С.В., Тюрiна М.М.,
Шпильовий I.Ф.)

0 0 /{оrlущегr
lтй до

участi в

KorrKypci

Петруха Сергiй
Валерiйович

10
( Бурдукова В.В.,

Габiбуллаева.Щ.Т. кизи,
Галась 0.I., Гриценко

О.А., Смець Л.О.,
Мамоян С.Ч., Порайко
А.М., Сатановський
С.В., Т'юрiна М.М.,
IТIццл59зий I.Ф.)

0 0 Щоrrущеrл
ий до

участi в

KoHKy1.1ci



Рiшення прийнято та допущеrлi до участi в KoHKypci Bci кандида'ги Ija

зайняггя посади FIачальника комунального пiдприепtства кШляховО-
експлуатацiйне управлiння гIо ремонту та утриманнЮ автомобiJIьних шляхiв ,га

споруд tla них <МагiстраJIь)).

2, СЛУХАЛИ:

I'риценка О.А., який повiдомив, що наступне засiдання КонкурсноТ KoMiciT

вiдбудеться 24.0|.2022 об 1 1.00 год.

l'о.ltоtза ItoHKypcrroT KoMiciT:
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