
IIротокоJI NЪ 512022

засiдання постiйно дiючоТ конкурсноТ KoMiciT для конкурсного вiдбору

кандидатур на посади керiвникiв суб'ектiв господарIовання KoМy[IaJIbIIoI,o

сектора економiки, пiдпорядкованих f{епартаменту трансгlортtrоТ

iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoi

д.р*u"rоТ адЙiнiстрацiТ), утвореноТ розпорял)ItенI-{ям КиТвського мiського I,оJIоI]и

вiд 11 липня 2о17 рокУ Jф 512 (у ре7дакrliТ розпоряджет{Iля КиТвського Mict)I(OI'O

голови вiд 18 серпня 202l року J\b 7l9)

( l0) лютого 2022 року
Початок засiдання об 1 1,20 го;t

Закiнченttя засiдання об 1 1.50 гол
м. КиТв, вул. Хрешlатик, Зб (KiM. 514)

Присутнi:

депутат КиТвськоТ MicbKoT рЕll1и, ltерIший

застуIIник голови поотiйlrоТ KoMiciT ItиТвськоl'

MicbKoT Ради з питань мiсцевого самовря/lуваI{IIя,

регiона.llьних та мi>ttнаро2lttих зtз'язt<itз (за

згодою);

ГАБIБУЛЛАеВА
Щiнара Тарлан кизи

I,дJlлсь
Олег Iванови,t

еN4ЕLIъ
JIеонiд Олександрович

чlлI\4ояFI
Сергiй Чолосвич

llорАЙко
А ндр iй N4и Ko;lal-to в ич

радник КиТвського MicbKo1,o I,оJIови (tta

громадських засадах) з IIи],аltь заllсlбil,;ttlIIrt,l,tl

виявленIIя коруп LliT (за зголоrо);

депутат КиТвськоТ MicbKoT рали, голова rloc,t,iiltroT

KoMiciT КиТвськоТ MicbKoT Рали ?, Ilи,t,оIIL

регламеНту, депута.гськоТ е,гики,га заtlобil,аtlttll

корупrliТ (за згодоrо);

деIIута.г КиТвсьitоТ мiськitТ pa/ita, :]acl,ylilI1,1Ii

голови ttост:iйноТ KoMiciT ItиТвськсlТ MicbKoT pLr/{l4 з

питань TpaHcIlopTy, зв'язtсу та рскJlаIVи (за

згодокl);

лепуl,ат ItиТвськоТ MicbKoT ра2цlа, леIlу,гt1l,сьl{tl

фракцiЯ I Iоrli"гичноi rrapT,iT <CBpotlcйcbKir

co.1r iдарrr icTb> (за з r,o;1oro) ;



САТАНОВСЬКЙ
Сергiй Васильович

хомЕнко
,Щенис Юрiйович

ШПИЛЬОВLЙ
IBaH Федорович

Вiдсутнi:

БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Nlикола Володимирович

БУРДУКОВА
Вiкторiя Вадимiвна

ГРИЦЕFIКО
олексiй Анатолiйович

мАлrIрЕвич
Олесь Вiкторович

,гюрIнл
1Иарина МиколаТвна

2

радник Киiвського мiсlького голови (tta

громалських засадах) з питань запобiгаtlня ,га

виявлення корупцiТ (за згодоrо);

начальI{ик управлiння забезttе,tеttttя lliя.пьrlост,i
заступI{ика мiського гоJIови * cel(pel,ttprl

киiвськот MicbkoT Рали cekpeтapia,l,y Китвськот

MicbKoT ради (за згодою);

перший заступниК директора f\епарr,амеIIт,у
транспортноТ iнфрас,груIrтури викоIlавчоI,о

органу КиТвськоТ MicbKoT рали (КиТвськоТ MicbKor'

державноТ адмiнiстраrдiТ), секретар KoгrKypcrroi'

KoMiciT.

представник громадськоТ орr,аrriзаrцiТ

<Нацiональна асоцiацiя дорожникiв УкраТrtи> (заt

згодою), голова KorrKypcHoT KoMiciT;

депутаТ КиТвськОТ Mict,KoT ради, :]ас,I,)/I]I{ик

голови постiйrrоТ KoMiciT КиТвсt t<оТ Mict,KoT ра/lи
з питань трансгrорту, зв'язку та рекJrами (за

згодоrо);

представ[Iик громадськоТ оргаrliзаrliТ

<ВсеукраТнське об'сдrtанttя кАвl,оtчtайдirтl> (за

згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKoT рttди, деIIутатсLка

фракцiя IlолiтичноТ пар,гiТ (УДАР (УкраТнськиl,i

Щемократични!-1 Альянс за РесРорми) Вiт,а;riя

Кличка> (за згодоrо);

голова Китвськот MicbkoT профсгli.пlси праiliвttикi в

комуI{ального траI{спорту, ,гранспорт,tlоТ

iнфраструктури та безпеки руху (за зголоrо).

Iншi особи: Кузьмiн /{енис Вiкторович, кан/IидIат Ttrr заtitlят"l,rl I]ак.-trt,гltоl

посади КП <КиТвтрашспарксервiс>.



"]

Засiдання постiйно дiлочот KoI{KypcHoT KoMicii длrя кoIIкурсt{ого вiltбору

кандидатур на посадИ керiвникiв суб'ектiв господарюва}lня KoMyHaJlbHoI,o

сектора економiки, пiдпорядковаItих Щепар,гаrчrеI{ту Tpattc:пopтttoT

iнфраструктурИ виконавЧого оргаНу КиТвськоТ MicbKoT радlи (КиТвськоТ Micr,KoT

державнОТ адмiнiстраrдiТ) (далi-КонкурсIIа комiсiя) с повtIоважlIим, вi/{поrзiдrIо /lO

ПоложеНня прО конкурсний вiдбiр калtдидатур на посади керiвtlикitз суб'скr,itз

госполаРюванI{Я комунаJIЬногО сектора економiкИ В MicTi Кисвi (ztalli-

Полоrкення), затвердженого рiшенням КиТвськоi MicbKoT Ради вiд21 лигtttяl 20lб

року JtIs 78б178б.

ШпильоВий I.Ф.' якиЙ повiдоtчtИв членiВ KoHKypcrroT кошliСil, tIto У зв'язк1, ,l

тимчасовою непрацездатнiстю головлl КонкурсноТ KoMiciT Березовськоl,о м.[].,

згiднО РегламентУ КонкурсноТ KoMiciT rrотрiбно обра,ги I,oJIot]yloLlo0,t)

сьог<rднirltнього засiдання та запропонував членам KclгtKypcrloT rlрогrозиIliТ

висловити своТ пропозицiТ.

Виступили:

Мамоян С.Ч. запропоI{ував обрати гоJIовуIочим I'абiбуJl.п.lсву l{.'I'.i<lrзrа

L[Iгtильовий LФ. запропонував обрати головуIоLIим 11орайка A.N4,

IЗирirшили: пiдтримати пропозиllirо Шirрrльового [,Ф,

Голосували: ((за) - 7 (Габiбулласва /[.1'. кизи, ['a.ltacb C).I., CMrcLtb J[.().,

Мамоян с.ч., Сатановський с.в., XoMetlKo д.к)., II]прtлt овий I.Ф.),

<проти> - 0;
(утримались) - 1 (Порайко А.М.).

Рiшенrrя прийнято.

I1орайко А,м. оголосив питання порядку /{еrIного,

ПОРЯЛОК ДЕНFIИЙ

l. Розг;tяд листа Кузьмirrа Д.В. вiд 04.02.2022, канли2Iаl,а }ia :зайllя,l"гяl

вакантноТ п сlсади директора комунального tl iлпри смс,гва <К иТвтранс п ар rtсср в i с>,

2, РозгляД докумеFIТiв, подаНих особами, якi претеI,I/lують л.]Iя участ,i tз

KoHKypci на зайнЯття посади керiвНика l(oMYIJaJIbIIoI,o пiдгrрисмс,гва кf[ирскrtiя

булiвниЧтва шляХово-траFlспортних сIlоруд м. Кисваl) ,I,a yXBaJleHHrI piшtettttll ltpct

допуск або вiдмову в допУску особапл, якi rIретеIIдують /IJlя учасr,i в KoiJl(ypci tlat

зайняття посади керiвника комуналь}lого пi2цприсмс,гва.



3. Ibrrrri органiзацiйнi шиr,ання,

забезпечусться здiйснення аудiофiксацiт засiдання Конкурсrrот koMiciT з

урахуваНням Il. 5 ПолоЖення, затвердЖеногО рiшенням КиТвськоТ MicbKoT pa/tll

вiд21 липня 2016 року Jф 786/786.

Iнших пропозицiй до Порядку денного не надiйшло.

Вирiшили: порядок деtlний затвердити.

Голосували: ((за)) - в (Габiбуллаева д.,г. кизи, Г'алась o.I., CMel{b JLо,,
N{амоян с.ч., Порайко д.м., Сатановський с.в., XoMetlKo д.Iо., IIIпи.irьовиli

LФ,),
<гtроти> - 0;
(утрI4мались>> - 0.

Рiшення гlрийнято.

1, СJIУХАЛИ:

Порайка А.м., якрtй повiдоьtиl] tlJlellai\l ItоrlкурсrtоТ KoMiciT, ttto наразi llil
засiданнi КонкурСноТ KoMiCiT присуТнiй КузьМiн liениС Вiкr,ороВич, каII/1Иl(аl' IIijt

зайняттrt вакаIIтнОТ посади KIl <КиТвтрансIIаI)ксервiс> l,a пtllзiдtlмl,ttl

Кузьмiна Д.В. доповiсти в LIерговиl-r раз rro cyTi його листа вiд 04,02,2022, tt

членаМ КоrrкурсноТ KoMiciT пuдur" своТ пропозицiТ та заува}кеЕIIlя до зазlIаttсIIоt-()

Jiиста,га винести на голосування.
11орайка д.м., якиЙ черговиЙ раз нагоЛосив, tцо на попероlILtьому засi/(аlrrri

КонкурсноТ KoMiciT заявляв про можл ивиЙ конфлiкт iHTepeciB, оскi.ltьl<и разом 
,]

K),rorin"M д.в. входять в робочу груrIу КиТвоькоТ академiТ МИС'ГОtlr'В, Т'ОМУ tЗi/l

участi в обговореннi та голосуваннi вjдмовився,
I1орайко д.N{. надав слово Кузьмirlу Д.R. ;tля висвiтлеtIIIя liopol:KoT cy,l,i йоt-tl

лист,а.

Вtrступили:

Кузьплiн д.в., насамперед заяtsив, tцо не вбачас KoHcP;riKTy illTeper-.iB M,i>tc tlltпц

та псlрайко л.м., таким чином звернув увагу .lлеltiв KoHKypcrloT KoMiciT rra Tc ttttl

порайко А.vI. може брати участь в обговореннi та в голосуваннi,

Кузьмiн Щ.В. заявив що ПоложеtлI{я про конкурсний вiдбiр канди/tаl,у]] II.1

гIосаlIИ керiвникiв суб'сктiв господарIованнrI комунаJlьI{ого сек,гораl еKOII0I\4ll(l,{ I]

MricTi KI,rcBi с на сьогоднi не дсскоIIаJIе, оскiлlьки l("llя пiltГО'ГОВI(И ](oHi(yI)cI{l,Ix

пропозицiй калл/tидатаIчlи, якi вк.irt<rчають в себе проеКТ cTpaTet'i.-ltlCII'O IIJIalIY

розвLlтку суб'сктiв господарк)вання на серелню строкову IlерсIlек,г14ву,

дегальrrий rrерIпочерговий llлан реформува}Iliя суб'скта госпо,цаL)iо{-]а1I{iIя, lIe



:j

персдбачае надання кандидатаМ III'ГZI'IНt)Го розIIисУ гliдприсмства ,га йоtr,l

структуРи. ВiдсуТнiстЬ даниХ докуменТiв унемоiкливлIое пiдготовку l1е],альноr,о

плану пiдприемства. TaKorrt Кузьмirr l{.t}. наголосив, шlо rla його елtектроittlий

адрес надiслано документи, звi,глtiс,гь, да,гованi 2020 роком. I]oдlto,titc:

Кузьмiн Щ.I}. зазначив що повI]а фiнаrrсова, балансова звiтttiсть гri/lгтрисмс1,I]а за

2021. piK перебувас на ст,адiТ пiдlгот,оtзки, aJle можливо }la пiдlгrрисмс,гвi С

показники за 9 мiсяцiв 2о2| РокУ, якi мох<уть бути актуальними llля гtillготовки

конкурсI{их пропозлrцiй.
Кузьп,riН Щ.В. прогоJIосив, що на сьогодгti в KorrKypcHili кошliсiТ с двi с,гороIl},t,

е лIоди' якi бажаtоть створLl],и з наIшого MicTa гарIrс мiс,го, а е T:aKi, яl<i

переслi2дують власний ittTepec, шiо/lо визнаI{ення кеlэilзttика rriдrlрисмс,гв.i.

I]iдlrовiдно l1o п. 1.4 загальFIих IIoJIoiKeHb реI,JIаменту KorrKypcrta комiсiяr у своТй

дiяльностi дотримуеться lrринципiв незалеяt}tостi, об'ск,гивнос,гi ,гtl

обгрунтованостi прийнятих рiшtень виходячи з pilзllocTi мож-ltивос,гей i IrpaB Tзcix

кандидатiв на BaKaHTHi посади щодо яких оголошеtлий KottKypc. l3BepHyB ylral,y Ila

те, щО сереД кандидаТiв на посадУ керiвtлиКа КГI <КлrТвтранспарксеlэвiс> с /liIo,1i

працiвнип" дu"оaо пiдприсмства, якi мають доступ до поточних показtlикit,l

фiнансово господарськоТ дiяльностi суб'скт,а госполарIованtIr1, вi/tгrовiдlrсl

с.гворIоЮться дрIскримiнацiйнi yMoB14 для канлидатiв на посаltу KclpiBTt1,1Ka Kl I

<КиТвтранспарксервiс> в моя{лиВост,i гliдгОтовкИ конкурсi{их проI]озиrtiй.

КузьмiН д.в., такоЖ зазначиВ IIlo сереД itадiслаНих локумеrt,гiв с зtзiт, пlril

аудL{т, якиt1 на його Думку не вiдповiдас критерiям т,а повноэ,i врlсвi,t,;rеttitяl.

Rоднсlчас заявив, що е проведений аудит КIVlДА за" перiод сiчеlIl, ?.019 t]o ci,Ictll,

2о2|,ле зазнаЧено про фiнаrrсовi поруrпення KII <КиТвтрагIсIIарксеlэвiс>>. Кузьп,riri

д.в. RисJ]овлЮвав свое незаliовОленнЯ tIIодО вiдlсу,гrlоС,гi аl,дllт,ОрськоI,О зrэiт,1,

проведеного KMfiA.
Отх<е, Кузьмiн fi.В. враховуючи зазначене, зверI]увся

з прохаIJням надати додатковi платерiа"гrи BciM канлилатам

посадИ керiвниКа КП <КиТвт,ранспарксервiс> дJIя

коIrкурсних пропозицiй.

Виступили:

Lllпиrtьовий I.Ф., який зауважив, U{о кандида,гам ]]часно буlrи ttal\icJtttlli

докуменТи, яtкi перелбаЧенi влtrtдезазначеним По;rоrкеIIням, а також зазIlаi{ив 1ii()

пu.оо.оДнi бiльшiс,гь докуМентiв зIJахоляТься ч вiдкритому достугti, tз,гомtу чис.lli

i аулитоРський звiт, який прове/lеtrий !,erlapTaMeIIToM BrryTpirilпboI,o dlittaltcoBotrl

контролю та аудиту та розмiщеrrо на Сдиному веб-порталi r,сриторiа-lIьttот

.роrЬд, MicTa Киева. Також зве}]нув увагу на те, lIIo за oclroвy Itiдгоr,оrзtсt,t

конкурсIrих пропозицiЙ береться насампереl1 показник шlо/lо.I1окращення робо,t,t,t

пiдr-rрисмства для досягнення високих результатiв в робот,i пiдприсмстI]il,

Мамоян с.ч., якиЙ зазнаr{ив, Ш(о :з догrовiдi Кузьмiтrа Д[.В. IIочуьJ JII,i1,Ilc

критику в сторону КонкурсноТ Kc,,MiciT. Вс;дtночас повiломигJ, IIIO Bci t<atl/tlz.I(a,1,I,t,

oni пр"r.ндую,гЬ на зайняття BaKaFITHoT посади ксlрiвttика IiI l

до Ко нку-lэсноТ r<oмr i cil'
на зайrля,гт,я rзакirtl,1,ttоТ

ycttittlttoi' гtiдt,сlт,оt]I(1,1
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<<КliТв1ра,I{pпарксервiс>> /iопуtцеНi ло учас,гi в когtкvрсi ,rа зг,iJlttо п. 7 llолсl)iеItlIrI

канди]lа1аN,I Не пiзнiше наступнOго робOЧоI,0 лнЯ пiс"ltя ухваJIеIII{я piIпeiillя про

до,пусК до участi у KoцKypc:i, секре,Т,ареМ Iior-rKypcrroT KoiиiciT rrа,цiслано на ajlp0ci,i

елек1роннот пошти кандидатiв, вiдомостi про фiнаrrсово-економiчне стаIlовиIIlо

суб'ск.га господарювання, TepMiH на пiдготовк:у конкуроних гiропозиrliiа 20

календарних днiв' з днЯ Тх о,гр1.Iмання. R cBolo чергу, якш{о каIIлида,Гам ло/{а],коI]()

буlуть tlадiсланi документи, I{e в cBolo чергУ продов}кить TepMlI{ п1llгоl,овки

конкурсtIих I1ропозицiй, ш{о вже вих<r/{итIl за MerKi даного llоло>lсеllttя.

Ьбiбуп,оасва. Д.Т.кизи, за:]начrlJIп, Що Конкурсна комiсiя 21itl у вiлllовi/lIlих

рамках, IIормаХ i прави;rах ,га е затверлЖений, виLIерпнИli lrepeJlii( /lс)к)/гчlеlt,гitз,

якиЙ передбаЧсttиЙ Полоlttенrtям, /lОI(УIчlСrН'Ги поданi та I] с,,грок 1эсlзt,"llяltуr,i

Ксlнкурсrлою комiсiсю. Звернула увагу FIil те, що Кузьlчtirr fi.B, гакохi llpal]IoBaB lJ

Ml{HуJIoMy В кП <KllTBTpaHcпapкcepBic> tIa посадi началь}Iика IорrI/lиIIноi,()

вiддiлу, l-ilCI в свою чергу -гея( можна розtliнIовати як t,lерitзttiс,гь llcl Bi/itlclшtclttiltl

до irrLших кандидатiв.
такояс зазначила, якщо в члеtliв P{orrKypcrroT KoMiciT бУлУТЬ IIРОШОЗLlItiТ ritoitt-l

вI{есен}Iя змlн до дitочого Поlrоження, то дане питаtIнЯ буле пiдlriма,гIlся llll

вi;tповiitнiй koMiciT для гIодання на розгляд Китвсъкiй мiськiй радi,
Галась O,L запропонуваВ поставиТи на голосування заli.воJiьIIя,гI,I I{И I{r]

:]адс|l]оJtьЕIяти питанI]я, якi викладелli в лист,i ltузьмiна /].В.

13ирilllили: ltiдтримати пропозрltliю I'аrlа-ся 0,I,

11орайко л.м. гIоставлIВ на голосува}{нЯ чИ залоRоjIЬНЯ'tr'I:i tIи:гitllIIrl, ,lKl

RиI(лаJI,енi в лlлс,гi Кузьмiна /[.В. Bi;r о4,о2,20?,2, ,]

Голосували: <за> - 0;

<проти> - 0;
(у,гриN,IаJIись)) - 7 (Габiбул;lасва д.т. кизи, f'алась O,L, Смець JL(),,

I\{амоян с.ч., Сатановськрtй с"в,, Хоменко /].к)., LLIгtилl,овий I.cD.).

Г'алась 11.I. запропонував Кузьпriну Щ,13. особист<t зIrернутиqЯ l1с) rrросРiльrlоТ

rroMiciТ КиТвськоТ MicbKoT рад}r tцодо наданнrI lrропозиIlili про вtlессlнняt зь,litt /iO

/di кl,ло t,о llолtох<енtlя.

2. СЛУХАЛИ:

ПорайкО л.ч1., якиЙ доповiв, що длЯ участi в Ko[rкypci на зайнят,тЯ ГIОСа/('рl

lu.tpeKтopa коN,IуI{аJIьного пiдпрtасмст:ва к/{ирекцiя будiвrrиuтва IлIляхоI]о-

транспортних "пuрул 
м. Кисва>> подано 5 заяв Bi.lt кандидатitз: iiyr,rb ():rcl,

ОJtександрович, Головiн Роман ['ригорtlви,t, Лiсневський Роман Ссрг,iйови,r,,

петруха Сергiй Валерiйович,,хоматова i-lаталiя Миколатвна.

Ланi докуменТ, .u"ip.ni та сформсlванi в 4 oKpeMi справи i гoT,oBi lцJlil

представJIення Конкурснiй KoMi ciT.
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ЗапропоНуваВ розглял документiв, поданих особами, якi пpeTeI]/IyIoTb IUIяI

участi R Kogцypci Tla зайняття посади директора комунального пiдприсмсr,ва

,,Д"р.пцiя булЬництва шляхово-транспортних споруД м. Itисва> i ухваленILl

рiшення про допуск або вiдмову у Тх допуску до конкурсу,
ПорuЙпо д.м. наголосив, чи не виникае у когось з членiв КонкуРсrrоТ KoMiciT

реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB,

порайко д.М. шовiдомив членiв KoHKypcrToT KoMiciT, tt\o БУнь О,О, ttаДiС.ltаtЗ

копiТ документiв tIовою лоttIтоIо 09.02.2022 rra адресу: м. КиТв, I]yJI,

Леонтовича, 6, серед яких вiдсутнi наступнi докумеtIти: копiЯ лодаткУ /1О

диплома спецiалiста, копiя вiйськового квитка або тим,lасового tlосвiдчеt,lIlя, а

також вiдсутнiй документ про пiдтвердження рiвня во.тtодiння llepжaBllolo

мовою.
Вирir-uили: провестИ голосуваrIня шlодо допускУ канди/Iат1I] /to yllacl,l I]

KoHKypci.

вiдбулося вiдкрите поiмегtне голосуванr{я ш{ollo допуску кандида,гlв /lo

аст1 в кон 1.

ПIБ кандидата (за) (про,ги) (у,I,римаJlись) l Ipt,tlvt i,t,tcrr

комунальне пiдr

Бунь Олег
Олександрович

0 8

(Габiбулла
сва Щ.1'.

кизи,
I-алась
o.I.,

Смець
JI.о.,

Мамояrt
с.ч.,

Порайко
А.м.,

сатаrtовсь
кий C.I].,
Хоменко

д.Iо.,
IППИЛЬОВИ

й LФ.)l

Iie
/lOпylIIclI1,I

й ltcl

учас,гi tз

Korlrcypci
(У Зв'яt:зlс1, j
tli7цсу,гt r ic,r,

IO

вi/lrtоtliлt tl,t

х

дloKyMcIl,t,iB
яrкi

llсlэс;lба,lсtt
i

по.ltоrкеtttlяt
м)

l

].

]

l

l

l

i

головiн Роман
Григорович

8

(t'абiбулласва Щ.Т. кизи,
Галась 0.I., Смець Л.О.,
Мамоян С.Ч., Порайко

А.М., Сатановський С.В.,
Хоменко Д,IО.,

IТIпильовий I.Ф.)

0 0

f [oпyrltctttl
й /lo

У,lас,гi tз

Kolttcl,pci

0



Jliсневськltй
Роп,lаtt

Сергiйович

в

(Габiбулласва Дt.'Г. кизI{,

Галась (].1., Смець lI.0,,
Мамоян С.Ч., [Iсlрайко

А.V1., Сатановський C.}J,,
Хоменко Д.IО.,

Шпильовий l.Ф.)

0

i/{oпyttlc:ltll
ti ,ttl

y,l:tc,t,i tз

Ktlt tl<yllci

f \oI l1,rt1oI I t,t

й.liо
y,lacтi tз

Krltlttypci

flolryrtteItи
й ltcl

y,lttc,l,i tl

Kot I ttl,pc i

I ieTpyxa Сергiiл
I3a;tepiйoBlt,t

8

(Габiбулласва Щ.'Т. l(изи,
I'алась 0.I., Смець Л.О.,
IVlапrоян C.LI., Порайко

А.М., Сатановський С.В.,
Хоменко Д1.IО.,

Шпильовий I.Ф.)

0 0

Хоматова
Наталiя
миколатвна

8

(Габiбулласва !,,Т. кизи,
I-алась 0.I., Сплець Л.О.,
Мамоян С.Ч., Порайко

A.N4., Са,гансliзський С.R.,
XoMeltKo Д.К).,

[IJirильов"6 _|.tD.)

0 0

З.СJIУХАJlИ:

I[орайка д.ч1., який повiдомив, lLIo наотупI{е засiдаttIrя i(otlKl,pctltiT tco;rдicil'

вiлбу,цеть ся |4.02,2а22 об 1 1.00 гол., ле будуть розглянутi питання:

1. Розг-lrяД докуN,Iентiв, поданллх сlсобами, якi tIретенлую,I,ь д,rl.q учес,l,i iз

rя,гl'я посапи кеt)' ' ,КиТвавтоlIор) 1,|Iкlэнкурсi на зайня,гтя tIосади KepiBHиKa KOMyHaJIbHol кор[Iорацll (

у"пuir.пrя рiшlення про, цопуск а.бо вiдмову в допУоку особам, якi гtрсте}{/()iIо'l'I)

дr-," y"u"Ti в KoHnypii tra зайrl.яття посади керiвника KoIvIyIIaлLlroT Kclptl<lpartii^

<<Kt,TTBaBTo/1op),

2. розгляд конкурсних пtr)опозицiЙ кандрIдатlts, яКl ГIРеТеНД,)i[О'ГЬ 
''1

зайня.гтя посади начальнLiка коN.IYнального пiдl]рисмства llo реN,IоIi,гу l

Yтриманню MocTiB i ruляхiв м. Кисва <<КиТвав,гоtrr;rяхмiс1,)) ,га проl]еде}ltIя з Il14l\,{l"1

сгriвбесiди.
з. Визrtачення резуЛь,гатiв конкурсУ tta зайняття пOсi}l(И 11LtЧitjlIэ{Ji,{I(ii

' шt;tяхiв t''t, Kpict;irKoMyI{aJIbi{oгo пiдпрлзсп40тва tlо ремоrIч/ i утриманrIIо мос,гlt] 1

<tКиТtзавтоtпляхм icT>.

4. Рiзне,

8

0



Порайко А.1\4. поставив на

14.02,2022.

Голосували: ((за))-8(Габiбуллаева
N4амоян С.Ч., ГIорайко А,М,,
Шпильовий l.Ф.);
<проти> - 0;

(утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

Головуrочий КонкурсноТ KoMiciT:

LIлеt-lи КонкурсноТ ком iciT:

голосування питання порялку дсI{гIого IIit

Л.Т. кизи, I-алась ().I., CMerlb JI.О,,

Сатановсьtсий С.R,, XoMctlt<o i 1,1( ),,

/iз.tа.{r<_ С {-

,4tа{
,п-с.с-с.ф

vм(иио' \2 VО

/2l
L/

.i,f,

Секретар Коrrкурсноi комiсiI:

,/r -Zц, ,l-|

.---/. /2'

/2 сс.е /)


