
засiдання
кандидатур
сектора

протокол Nь з12022

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

економiки, пiдпорядкованих .Щепартаменту транспортноi
iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT

державноi адмiнiстрацiТ), утвореноТ розпорядженням КиТвського мiського голови
вiд 11 липня 2017 року J\Ъ 512 (у редакrдiТ розгrорядження КиТвського мiського
голови вiд 18 серпrrя 2021 року N'9 719)

(3 1) сiчня 2022 року
Початок засiдання об 1 1 . 10 год
Закiнчення засiдання об 11.30 год
м. КиТв, вул. Хрепдатик, Зб (KiM, 512)

МиколаВолодимирович <НацiональнаасоцiацiядорожникiвУкраТtIи>(:за
згодою), голова КонкурсноТ KoMiciT;

Присутнi:

БЕРЕЗОВСЬКШ1

БУРДУКОВА
Вiкторiя Вадимiвна

гАллсь
олег Iванович

грицЕнко
олексiй Анатолiйович

МАJIЯРЕВИЧ
Олесь Вiкторович

мАмоян
(_)ерг,iй Чолосвич

представник громадськоТ оргаrriзаrliТ

депутат КиiвськоТ MicbKoT ради, застуIILIик
голови постiйноТ KoMiciT КиТвськоТ MicbKoT ради
з питань TpaнcrlopTy, зв'язку та реклами (за

згодою);

радник КиТвського мiськог,о I,оJIови (rra

громадських засалах) з питань загtобiгаtItIя ,I,ii

виявленt{я корупцiТ (за згодою);

представник громадськоТ оргаrliзаrцiТ

<ВсеукраТнське об'сднання <Автомайдан> (за

згодою);

депутат КиТвськоТ мiськоi ради, /{епутатсьl{z}

фракцiя Полiти.tтlоТ партiТ (У/]АР (УкраТнськиi)l

Щемокра,гичний Альянс за Реформи) Вiт,а"lliя

К.тtичка>> (за згодоr<l);

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, зас,гуIIIIик

голови постiйноТ KoMiciT ItиТвськоТ MicbKoT ради з

питань траIIсIIор,гу, зв'язку та реклам lr (за

згодою);



порАико
Андрiй Миколайович

САТАНОВСЬКLЙ
Сергiй Васильович

тюрIнА
Марина Миколаiвна

хомЕнко
Щенис Юрiйович

[3iдсутнi:

ГАБiБУJIЛЛСВА
fiiHapa Тарлан кизи

eMELъ
Леонiд Олександрович

шпильовI,II7
IBaH Федорович

депутат КиТвськоi MicbKoT ради, депутатська
фракцiя ПолiтичноТ парr,iТ <Свропейська
соrIiдарнiсть> (за згодою);

радник КиТвського мiського голови (на
громадських засадах) з питань запобiгаtIIIя та
виявлення корупцiТ (за згодоrо);

голова КиiвськоТ мiськоi профспiлки працiвникiв
комунапьного транспорту, т,ранспортrrоТ
iнфраструктури та безпеки руху (за зr-одоrо).

начаJIьник управлiння забезпечення дiя:tьtlост,i
заступника мiського голови - секретаря
КиТвськоТ MicbKoT ради ceKpeTapiaTy КиТвськоТ
мiськоI ради (за згодою).

лепута,г КиТвськоТ мiськоi ради, пеlэпlий
заступI{ик голоRи постiйноТ KoMiciT КиТвськоТ
MicbKoT ради з питань мiсцевого самоврядуванIlя,

регiональних та мiжнародних зtл'язкiв (за

згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, голова посr,iйrrоТ

KoMiciT КиТвськоТ MricbKoT ради з питань

регламенту, депутатськоТ етики,га запобiганttя
корупцiТ (за згодою);

першlий заступник директора /{errapтavlcIlт,y
транспорr,ноТ iпфраструктури вIlконаi]чоI,о
органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвсt,коТ MicbKoT

державноТ адмiнiстрацiТ), секретар Коr,rкурсrrоi
KoMiciT.

Засiдання постiйно дiючоТ конкурсноТ KoMiciT для конкурсrIого вiдборУ
кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв господарIовання комУI{аJlЬtIОГО

секrора економiки, пiдпорядкованIIх {епартамен,гу т'ренсltор'гttоi'



a)J

iнфрасl,руктурI.I виконавчого органу Kr,rTBcbtcoT MicbKoT ради (KraTBcbKoT Micl,KoT

держаtsнOi адмiнiстрацiТ) е гtовFIоtsажним, вiдповiдrrо л0 Положеriня про
конкурсний вiдбiр кандидатур на посади керiвникiв суб'сктiв госllодарIоваIiIlrI
комунального сектора економiки в Mic,Ti Киевi (далi-Положення), затверlIжеIIого

рirпегIrtям КиТвськоТ MicbKoT радI{ вlд21 липня 2016 року М 7В617В6.

ПОРЯДОК ЛЕННИЙ

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

KoHKypci FIа зайняття посади керiвника комунального пiдприемства
<КиТвтранспарксервiс> та ухвалення рiшення про допуск або вiдмову I] lIопуску
особам, якi претендують для участi в KoHKypci на зайнятr,я посадI4 керiвниt<а

комунаJIьного пiдприемства.

2, Irrmi органiзацiйнi питання.

Забезпечу€ться здiйснення аудiофiксацiТ засiдання постiйно дirочоТ
конкурсноТ KoMiciT для конкурсного вiдбору кандидатур на посали керiвtlикiв
суб'ектiв господарювання комунального сектора економiки, пiдllорядковаI{их

/]епартаменту транспортноТ iнфраструктури виконавчого оргаI{у КиТвськоТ
MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державlrоТ адмiнiс,грачii) (далi * KorrKypctta
комiсiя) з урахуванняпл п. 5 По:rоження, затвердженого рiшенrrям КиТrзськоТ

MicbKoT ради вiд21 липня 2016 року ЛЬ 786/7S6,

Березовськtай М.В. оголосив питаЕIFIя порядку денноI,о.
Iнших пропозицiй до Порядку денного не налiйшло,

Вирiшили: порядок денний затверлити.

Голосували: ((за)) - 10 (Березовський М.В., Бурдукова R.В., Галась О.[.,
['рr.rценко О.А., Маляревич 0.I3., VIамоян C.tl., 11орайко A.NT., С]аr,аrтовськлtй

С.В., Тюрiна VI.IVI., Хоменко Д.Ю.);
<проти> - 0;
(утрималис:ь>> - 0.

Рiшtення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:

Березовського М.В., який догlовiв, що дJIя участi в KofIKypci на заlittяття

посади директора комунального пiдприсмства <<КиТвтранспарксервiс>) поДаIIо

8 заяв вiд каlrдидатiв: Головirr Роман Григорович. Кузьмiн ,,Щенис Вiк'горович,
Ланченко олексiй Васильович, Олiйtлик Владислав Володимирович, IIетруха



Сергiй Ва:rерiйович, Псьо;t,\й Ва:rерiйович, Псьо;t Свгеr,riй Агrа,го.lriйовиr{ ,Ia Свирил Аirатолiй
:сiйlович.

/\aHi документи завiренi та сформованi в 8 окреl\{их справ i готовi д:rя

0.1iс,ксiйlович.

представлення Конкурснiй KoMiciT.
Запропонував розгляд докумеI-Iтiв, поданих ,эсобами, якi претендують дJlя

участi в KoнKypci rra зайняття посали директора комунаltьного пiдприсмс,гва
<КиТвтранспарксервiс> i ухвалення рiшення про допуск або вiдмову у Тх лопуску
до конк)/рсу.

Виступили:

IIорайко А.М. який нагоJIосив ll(o не буле прийп,tати учас,гь в I,oJlocyBattt,ti за

каFIди/{ата Кузьмiна Д.В.', дJIя уникi{еtlFlя конфлiкту ibrTepeci в.

Вiдбу"тrося вiдкрите поiменне голосуtsання щодо l1опус]ку ка}l/lила,гiв /to

участi в KoHKypci,

ПIБ кандидата (за)) ((проти)) ((у,грималисL)) Примiт,rtи

альне пiдп 5rllcMcTBo <<Киiвтра нспар ксер Bic>>

головiн Роtrцан

Г'риt,орови,+
10

(Березовський IVI.B.,

Бурдукова В.В., f'алась
0.I., Г'риценко О.А.,

N{а.ляревич О.В., I\{аtиоян
С.Ч., Порайко А,М.,
Сатановський С.В.,

Тюрiна М.М., Хоменко
д.}о.)

0

flогIушlеtl1,1
й.ttо

)"tеtс,гi tl

KoгrKypci

Кузьмiн {енис
Вiкторович

9
(Березовськиii M.FJ.,

Бурдукова В.В., I'алась
0.I., Гриценко О.А.,

}lаляревич О.В., N4ашtоягI

С.Ч., Сатановський С.В.,
Тюрiна VI.M., XopteHKo

д.tо.)

0 l
(11орайко

л.м.)
/loпylrtcrtI,t

й;ltl
}''iас,гi iз

lttlгlttyllci

Ланченко
олексiй
васильови.л

10
(Березовський М.В.,

Бурдукова B.I]., I'алась
С).I., Гриценко О.А.,

Маляревич О.В.. futrамоян

С.Ч., Порайко А.М.,
Сатановськtлй С.В..

0 0 f{orlyutcIllr
й zto

учас-t,i tl

,,,-, р1 111z р С i

0



TKlpiHa М.М., XoMeHtto

л.ю.)
Олiйник
Владислав
I]олодимирови
ч

10
(Березовський М.В.,

Бурдукова В.В., Галась
0.I., Гриценко О.А.,

Маляревич О.В., Мамоян
С.Ч., Порайко А.М.,
Сатановський С.В.,

TTopiHa М.М., Хоменко
д.ю.)

0 /{огrушlеrrи
йдо

y'lac,l,i lз

когlкурсi

ГIетрчха Сергiй
Валерiйович

10
(Березовський М.В.,

Бурдукова. В.В., Галась
0.I., Гриценко О.А.,

Маляревич О.В., Мамоян
С.Ч., Порайко А.М.,
Сатановський С.В.,

Тюрiна М.М., Хоменко
д.ю,)

0 ldcll lyrllcI rи

йдо
y,lacтi в

ttclltt<ypci

псьо.ll евгенiй
Анатолiйович

10
(Березовськрtй М.В.,

Бурдукова R,В., Галась
0.I., Гриilенко О.А.,

Маляревич О.В., N'[аплояtл

С.Ч., Порайко А.h4.,
Сатановський С.В.,

Тюрiна MI.M., XoMeIlKo
д.}о.)

0 f{or ryrltcrl la

й .lttl
y,latc,t,i lз

l<tll lItypci

Свr,rрид
Анатолiй
олексiйовlt.л

10
(Березовський N/l.В,,

Бурлукова В.В., I'a"rtacb

O.L, Грlлценко О.А.,
N4аляревич О.}3., IVIамоян

С.Ч., Порайко А.М,,
Сатановський С.В.,

Тюрiна N4.M., Хоменко
д.ю.)

0 ,i{clttytllettи
йдо

ччас,гi tз

oo,]Klu pCli

Рiшення tlрийнято та
зайtrяття посади директора

догlуш{енi дсl
коNIч}tальцого

участi в KorrKypci Bci канди/lатI,I IIа

пiдtlрисмства <КиТвтраltспар KcepBi с>.

'5

0

0

0

0



Z{aare-rn-rn -t/,4.

'). СJIУХАЛLI:

I'o;ttlBa КонкчосноТ KoMiciT:
,. , J l

Члеtlрl KoilKlupcHoT коплiсii:

Секретар Kol rKypcHoi KoMicii:

2'й
,Цо.-п о,уа/з (: ,7
ЬМR&u.э'Т2К).

и2lс/t2 са а /4 ,

i.rп.|] (/-(Z*. 15" !5

lU'(/ l _4

йi/пd./о,.,rс"(7;
/-*r,.о к (;{) оу

р.в,//Z-r7g7пй,


