
протокол Nь 212022

засiдання
кандидатур
сектора
iнфраструктури виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (ItиТвськоТ MicbKoT

державноТ адмiнiстрацiТ), утвореноТ розпорядженням КиТвського мiського голови
вiд 1 1 липня 2017 року J\Ъ 512 (у редакцiТ розпорялження КиТвського мiського
голови вiд 18 серпня 202I року J\ч 719)

<<24>> сiчня 2022 року
Початок засiдання об 1 1.10 год
Закiнчення засiдання об 1 1.З0 год

постiйно дiючоi конкурсноi KoMicii для конкурсного вiдбору
на посади керiвникiв суб'ектiв господарIовання комунального

економiки, пiдпорядкованих Щепартаменту транспортноТ

м. Киiв, вул. Хрещатик,36 (KiM.514)

Присутнi:

БЕРЕЗОВСЬКИИ
IVIикола Володимирович

гАлАсь
олег Iванович

мАмоян
Сергiй Чолоевич

САТАНОВСЬКШ;I

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

радник КиТвського мiського гоJIови (на
громадських засадах) з питань запобiгаrlня та
виявлення корупцiТ (за зго2lою);

представник громадськоТ органiзацiТ
<ВсеукраТнське об'сднання <<Автомайдан> (.u
згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, заступЕIик
голови постiйноТ KoMicii Киiвськоi MicbKoT ради з

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

радник КиТвського мiського голови (rra

громадських засадах) з питань запобiгання та
виявJIення корупцiТ (за згодою);
начальник управлiння забезпечення дiяльностi
заступника мiського голови - секретаря

Сергiй Васильович



хомЕнко
Щенис Юрiйович

шпильовиЙ
IBaH Федорович

Вiдсутнi:

БУРДУКОВА
Вiкторiя Вадимiвна

ГАБIБУЛЛАеВА
liHapa Тарлан кизи

емЕць
Леонiд Олександрович

мАлярЕвиlI
Олесь Вiкторович

порАIа(о
Андрiй Миколайович

тIорII Iл
N{арина МиколаТвна

)

КиiвськоТ MicbKoT ради ceKpeTapiaTy КиТвськоi
/\Mlcbкol ради (за згодою);

перший заступник директора
транспортноi iнфраструктури

f{епартаменту
виконавчоI,о

органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoТ
державноТ адмiнiстрацiТ), секретар KolrKypcrroT
KoMiciT.

депутат КиТвськоТ MicbKoT рали, заступник
голоtsи постiйноi KoMicii КиТвськоТ MicbKoT рали
з гIитань транспорту, зв'язку та рекJIами (за
зголоtо);

депутат КиТвськоТ MicbKoТ ради, першlий
заступник головI4 постiйноТ KoMiciT КиТвськоТ
MicbKoT ради з питань мiсцевого самоврялуваI]Ilя,

регiональних та мirкнародних зв'язкiв (за
згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKoT ра/\и, голова посr.iйноТ
KoMiciI КиiвськоТ MicbKoT ради з пи,гаI{L

регламенту, депутатськоТ етики т,а запобiгаtlня
корупцiТ (за згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, лепутатська
фракцiя ПолiтичгIоТ партiТ (УДАР (УкраТrrський

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

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, депутатська
фракцiя ПолiтичноТ парт,ii' <Свроttейська
солiдlарнiсr,ь>> (за згодоrо);

голова КиiвськоТ MicbKoT профсrriлки працiвникiв
комунального 1,paHcIropTy, ,гранспор,гttоТ

iнфраструктури та безпеки руху (за згодою).

ЗасiдаrIrrя постiйно дiючоТ кOнкурсноТ KoMiciT л"lrя конкурсного вi2lбору
кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв госIтоilарIоваI-IFIя комуI{альIIого
сектора економiки, пiдпсlрядкованI4х lепартамеI.rту трансгtортttоТ



з

iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ ivricbKoT

державноТ адмiнiстрацii) с повI{оважним, вiдповiдно до Положенl-tя IIро
конкурсний вiдбiр кандидатур I{a посади керiвникiв суб'сктiв гtlсподарюваI,Iня
комунального сектора економiки в MicTi Кисвi (далi-Ilоложення), затвердженого
рiшенням КиiвськоТ MicbKoT ради вiд21 липня 2016 року Jф 786/786.

ПОРЯДОК ДЕННИИ

1. Розгляд документiв, поданих особамI1, якi претендують для y,]ecT,i в
KoHKypci на зайняття посади керiвника комунального пiдприемстt]а IIо ремонту i

утриманню MocTiB i шляхiв м. Киева <<КиТвавтоtлляхмiст)) та ухваJIення рiшrення
про допуск або вiдмову в допуску особам, якi претендують для учестi в KoHKypci
на зайняття посади керiвника комунального пiдприемства.

2. Iншi органiзацiйнi питання.

Забезпечусться здiйснення аудiофiксацiТ засiдання rlостiйно дirочоТ
конкурсноТ KoMicii для конкурсного вiдбору кандидатур на посали керiвгlикiв
суб'ектiв господарювання комунального сектора економiки, пiдпорядкоRаFIих
Щепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоТ
MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) (далi - KorrKypcrra
комiсiя) з урахуванням п. 5 ПоложеrIня, затвердженого рirrrенrrям КиТвськоТ
MicbKoT ради вiд21 липня 2016 року J\b 786/786.
Березовськийl lv{.B. оголосив питання порядку леFIного.
lнrtrих прошозицiй до Порядку денного не надiйшло.

Вирiшlили: порядок денний затвердити.

Голосували: (за) - 7 (Березовський М.В., Галась 0.I.,
N{амоян С.Ч., Сатановський С.В., Хоменко Д.Ю., Шпильовий
<проти> - 0;
(утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:

Березовського М.В., який доповiв, що для участi в KoнKypci на зайнят,гя
посади начальника комун€tльного пiдприсмства по ремонту i утриманню MocTiB
i т,lтлдliв м. Киева <<Киiвавтошляхмiст) подано 5 заяв вiд кандидатiв: Виноградов
Владислав Олегович, Караван Андрiй Григорович, Кобернюк Богдан Петрович,
Петруха Сергiй Валерiйович та I[Тевченко Олександр Володимирович.
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i]aHi докумеtIти :завiренi та ctPopMoBaHi в 5 окремих справ i готовi для
прелс,Iавлення КонкурснiЙ KoMiciT.

ЗаПРОпОнУВав розгляд lloкyмeнтiB, t-tодаtlих особами, якi IIреl,ен/{ують дJIя

УЧаСтi В KoнKypci на заЙняття посади начальника комунального пiдприсмства tIо

РеМОНтУ i Утриманню MocTiB i шляхiв м, Кисва <<КиТвавтоIII-rIяхмiст> i ухвалення
рiшення про допуск або вiдмову у Тх допуску до конкурсу.

Вiдбулося вiдкрите поiпценне голосуваI]FIя цlодо допуску каI]лидатiв до
y,lacTi в KoHKypci.

ПIБ каrrдидаr,а ((за)) ((протLr) (у,гримались) 11римri,гк1.1

I}иноградов
В;Iадислав
о.ltегови.I

7
( Березовський М.В.,

Галась 0.I., Гриценко О.А.,
Мамоян С.Ч., Сатановський

С.В., Хоменко Д.Ю.,
Шпильовий I.Ф.)

0 0

/{огrуrцени
йло

участi в
KorrKypci

Караван Аrrдрiй
['риl,орови.l

7
( Березовський М.В,,

Галась 0.I., Гриrlенко О.А.,
Мамоян С.Ч,, Сатановоький

С.В., Хоменко Д.Ю.,
Шпильовий I.Ф.)

0 0

f{сlпуilцеttи
й лtl

ч.Iас,гi в

lcollKypcli

Коберrrюrt
Богдаtl
Петрович

7
( Березовськlлй М.В,,

Га;lась 0.I., Гриценко О.А.,
Мамоян С,Ч., Сат,алlовський

С.В., Хоменко Д.Ю.,
Шпильовиt1 I.Ф.)

0 0 l_{опуrrlеrrи
й.ltо

y.lacTi в

KoHKypci

ГIетруха Сергiй
Валерiлiовлtч

1
( Березовськлiй М 13.,

Галась 0.I., Грицеttкtl О.Д,.
Мамоян С.Ч., Сатаttовськиii

С.В., XoMeTrKo Д.IО.,
Шпильовий I.Ф.)

0 0 /]oiryrrцcHlr
l:l до

)."tacтi tз

KoilKypci

lllевченко
О"тtександр
Володимирович

1
( Березовсьtсий М.В.,

Галась 0.I., ['риценко О.А.,
Мамоян С.Ч., Сатановський

С.В., XoMeHlto Д.К,).,
Шпильовий LФ.)

0 0 /{оlrуll1еrrи
l"t ло

учас,гi lз

KoHKypci
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Рiшеtlня прийнят,с, та лопуIценi До y.,tacTi в KoHKypoi Bci кан,цилат]I4 lja

зайня,пя посади начаJIьника комуналЬнOго пiдпрлtсмства коN,IуI{аJIьного

пiдпрtасглства по ремонту i у,гримаI{ню MocTiB i шляхiв ]v1. Itисва

кКиiвавтошtляхмiст>.

2, СЛУХАЛИ:

БерезсlвСькогО M.l]., який повiдомиВ, Що наступFIе засiлання КогlкурсноТ

tcllMiciT вiлбулеться 3l ,01.2022 об 1 ,l ,00 гол.

['олова KoHKypcHol lcoMiciT:

LIленлt Конкурсноi KoTvricii:

_Хrr*рr_(У!9
,!^"

l! ,|),,t,,ty^,.", (l_ l;!_

u z'd ., ,'У ,,,/ r]/ l')

|!цtll0/rэлrr{!_ ({ f.
r-? /.\ :-,
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