
протокол Nь б12022

засiдання постiйно дirочот конкурсноТ KoMiciT /Iля коIlI(урсIIого вi.цбору

кандидатур на посадИ керiвникiв суб'сктiв госполарюваI{tIя KoMylIaJll)IIOI'O

сектора екогtомiки, пiлпорялкованих !,епартамен,гу ,гранстtорr,trоi'

iнфраструктурИ виконаtsчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ Micbr<ol'

д.рrr,uuпоI адмiнiстрацiТ), утвореноТ розпорядя(енняМ КиТвськоt,о мiського головI,I

вiд 11 липня 2о17 року Jф 512 (у редакцiТ розпоряджеIJIlя ItиТrзсr,КоГо Micbt<ot-tl

голови вiд 18 серпня 2021 року J\Ъ 719)

(14) лютого 2022 року
Ilочаток засiданtля об 1 l . 10 год
Закiнчеt-tня засiдання об 13,30 год
м. КиТв, Byrr. Хреrцатик, 36 (KiM. 514)

Прису,гнi:

депутат
фракшiя

КиТвськоТ мiськоi ради, /(еIIу,I,а,гськi,l

Полir,ичtlоТ пар,гii' ((Y/[AP (УкраТнсьI(l4й

Щемократичний Альяt,tс за Реt|lорми) 13iта.lriя

Кличка> (за згодоrо);

депутаТ КиТвськоТ MicbKoT ради, застуIltIик

голови IrостiйноТ KoMiciT I(иТвськоТ MicbKoT реrl{и з

питаI-Iь траI]спорту, зв'яtзt<у та рекJIами (за

згодоrо);

депутат КиТвськоТ MicbKoT ра,ци, l{епуl,а,гська

фракrtiя По.llir,ичноТ rlар,гiТ <Сrзроtlейсt,ка

сол iдарrliсть> (за згодоrо);

БЕРЕЗОВСЬКИИ
Микола I]олодимирович

I,АJIАсъ
олег Iванович

грицЕнко
олексiй Анатолiйович

мАлrIрЕвич
Олесь Вiкторович

N4АN4ояIl
Сергiй Чолоевич

порАЙко
Андрiй Мико-тrайовиLl

представник громадlськоТ орr,аrliзаrtii'

< Нацi оrrальна acor{i ацiя /]орожIl и r< i в У краiгt и > ( за

згодоtо), голова КонкурсноТ KoMiciT;

радник КиТвського мiського t,олоI]}l (rra

громадських засадах) з гIитOrIь запобit,аtIIlя ,I,il

виявлеI]Itя корупItiТ (за зго7lоtо);

представник громадськоТ орr,агriзаrliТ

<ВсеукраТнське об'сднання <Автомайдаtr> (за

згодою);



САТАНОВСЬКИIZ
Сергiй Васильович

TIoPIHA
Марина VIиколаiвна

хомЕнко
Щенис Юрiйович

шпильовиЙ
IBaH Федорович

[3iдсутrri:

ГАБIБУЛЛАеВЛ
Щiнара Тарлан кизи

БУРДУКОВА
Вiкторiя Вадимiвна

смЕць
Леоrriд ОлексаI lдрови ч

2

радник ltиТвсьl<ого мiсt кого I,олови ( rra

громадських засадах) з IIитаtlь запобiгаtlнrl та

виявлеtIня корупцiТ (за згодоrо);

голова КиТвськоТ MicbKoT профспi"ltl<и працiвttиl<i tз

комунального транспор,гу, ,граtlсtlор,гtrоТ

iнфраструктури та безпеки руху (за згодоrо).

начальнИк управJtittня забезttс.tеttttяt лiяt.ltьttос,гi

заступника мiського гоJIоI]и - секl]етаря

китвськот MicbkoT Ради секретарiату Китrзськот

MicbKoT ради (за згодоrо);

перrrrий застугIниl( /{иректора
транспортноТ iн(lраст,руктури

flепарт,амеII,I,у
I]и KoFIal]LIoI,o

органУ КиТвськоТ MicbKoT Ради (КиТвськоТ MicbKoj'

державноТ адмiнiстрачiТ), секретар KoHr<ypcrloT

KoMiciT.

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради, гlерttlий

заступник голови гtос,гiйноТ KoMiciT КиТrзсьr<оj'

мiськоi ради з питань мiсцевого самовряllуваIiн,{.

регiоttальних та мiжrIародних зtз'язкiв (за

згодоrо);

лепутат КиТвськоТ MicbKoT ради, зас,гуIIIlик

гоJIови пост,iйtlоТ KoMiciT Киi'tзськоТ MicbKoT раltи
з питань тра}{спорту, зв'язку та реклами (за

згодою);

деIlута.г КиТвськоТ MicbKoT ра/lи, голоt]t,l tlос,гiйttоТ

KoMiciT КиТвськоТ MicbKoT Раltи З ГlИ]'аIIl)

регJIаменту, де[rу.гатськоТ стики т,а загtобiгаttttяI

корупuiТ (за згодою).

Засiдання постiйно дiючот KottKypcIIoT KoMiciT для KoHKypcItoI,o вiлборУ

каIrдилатур на поса/iИ керiвrrикiв суб'скт,iв господарIоваI]tIя l(oMyI{aJ]bIIOt,O

сектора економiки, пiдпорядlкованих Щепар,гамеFIl-у 
,граrtсtIорr,ttсli'

iнфраструктури виконавчо.о op|uny КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ Micbr<o'i

o.prnuunoT адмiнiстраrriТ) (аалi-Конкурсна комiсiя) с tIовIIова}кllим, BiltlloBi:trjo /io

Ilоло>ttеtlня про конкурсний вiдбiр кандрIдатур на поса/lи керiвникiв суб'скr,itl

господаРIоваItFlЯ комуналЬногО ceктopa економiкИ в Mic,r,i Itисвi (.Ita"lri-



з

Полоrкення), затвердженого рiшенняьt КиТвськоТ MicbKOT ради вiд 2l .lttаttltяl 20l(t

року Jф 7В61786.

Березовський I\4.B. оголосив питання порядку денного.

порядок дЕнr]иЙ

l. Розгляд документiв, поданих особами, якi претендуIоть lUIrI у'tас'гi I]

KoHKypci на зайняття посади керiвника комунальtlоТ коргrораIliТ

<КиТвавтолор) та ухвалеI]ня рiшення про доIlуск або вiдмову в лоIlуску
особам, якi претендують для участi в KorrKypci на зайtlят,r,я IIосаl(и керiвtlиl<а

комунальноТ корпораlдiТ <КиТвавтодор),

2. Розгляд конкурсI]их пропозицiй кандида]]iв, якi претендуIоl,ь IIа зайгlятr,яt

IlосадИ начальника комунальI{ого пiдприемства по ремонту i у,гримаttlllо
MocTiB i шляхiв м. Кисва <КиТвавтошl;tяхмiс,г> ],а проведеIII{я з }Iим1,I

спiвбесiди.

3. I]изначення результатiв KorIKypcY на зайнят,тя посадИ I,IaLIaJII)ItИKil

ко]\,IУнаJlьного пiдприсмства по ремоIIту i утримаttнtо мостiв i tt1,1tяxir,,

м. Киева <КиТвавтоt_ltляхмiст>.

4. lr;шi органiзацiйнi пиr,ання.

Забезпечусться здiйсrrення аудiофiксаiцiТ засiданttя КонкуlэсrtоТ tcoivticij',l

урахуванням Il. 5 Положення, затвердженого рiш-rенняпl КиТвськоТ Micbr<oT ра:tи

вiд21 липня 2016 року Jф 7В617В6.

lнших пропозицiй до ГIорядку денного не надiйшло.

Вирiшили: порядок денний затвердити.

Голосували: (за)) - 9 (БерезовськиЙ N{.B., Галась O.L, ГриIlенко о.А., Мамlrlяtt

с.ч., Порайко А,м., Сатановський с.в., -Гrорiна м.м., Хомеrtко i{,Io,,
Шгtильовий I.Ф.);
<проти> - 0;
(утримались>> - 0.

Рiшlення прлtйнято.

/{о засiдання КонкурсноТ KoMiciT доJIуL{ився Маляревич о.В.
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1. СЛУХАЛИ:

Березовського I\4.B., який доповiв, Iцо для учасr,i в KoHKypci lla зайttя,гr,я

посадИ генералЬногО директоРа комунальноТ корпораЦiТ <КиТвавто/iор> IIo/lalto
g заяв вiд кандидатiв: Головiн Роман Григорович, Гузема Во.lrодимир

днатолiЙович, Мамедов I-Iазiм Тофiкович, Одольська Ната-пiя АнатолiТвttа,

Пасiчник Дгrдрiй Вiкторович, Петруха Сергiй Валерiйович, Сухосr,авеtlь Ittlla

Василiвна, Тулiголовець Арr,ем Леонiдови.t, Федореtltсо Олсксаlr7lр

Володимирович.
l[aHi документи завiреrti та сформованi в 9 окремих справ i l,о,гоtзi ll.;tяt

представлення Конкурснiй KoMiciT.

ЗапропоНуваВ розгляД докумеt{Тiв, подаНих особами, якi IIретен/IУIО'ГI) llJIrI

участi В rcoHKypci на зайняттЯ посадИ генераJIЬногО llирек,гора KOMYtta.ltI,HOT

корпорацiТ <КиТвавтодор) i ухвалення рiшелIня про допуск або Bi.,tMoBy у iх
допуску до конкурСУ,

БерезовСький N4.B, зазначиВ, Що в деяких пакетах докумеII,гlв каI]диllатlв

вiдсутнi наступнi докуменТи, а саме: Гузема R.А., у вiйськовому квитку Biltcyт-rriй

запис про взяТтя на облiк у вiйськоматi; lИамедов I-Iазiм 'I'офiкови,t, вillсу,гt,tiй

докуменТ про пiдтверд}кення рiвня володitлня держаВноIо MoBoIo; одолt,Сl>l(tl

Ната-цiя ДнатолiТвна, не надано додаток до диплома про виIцу ocBiT,y;

'Гулiголовець Артем Леонiдович, не надано вiйськовоt,о KBIITKa ( приписIiе lle

замiнено на вiйськовий квиток або тимчасове посвi.цчеrtлtя).

ВiдбулосЯ вiдкрите поiменне голосуванFIЯ tI{одО допускУ каIl/lидаl'iв ,,to

участi в KoHKypci.

ПIБ кандидата (за) (проти)) ((утримались)) IIриь,Ii,r,кr,l

головiн Роман
Григорович

10
(Березовський М.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.,
Шпильовий I.Ф.)

0 0

l(oпyrtlctt
ий lto

ччастi в

l<oгlt<l,pc i

Гузема
Володимир
Анатолiйович

10

(Березовський М.В.,
Галась 0.I., Гриценко
О.А., Маляревич О.В.,
Мамоян С.Ч., Порайко

А.М., Сатановський
С.В., Тюрiна М.М.,

0 0

l{oгtyltiet l

ий lto
y,racT,i в

KorlKypci



Хоменко Д.Ю.,
Шпильовий I.Ф.)

Мамедов Назiм
Тофiкович

10

(Березовський М.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.,
LUпильовий I.Ф.)

0 0 l(oпyrIlerr
Ий lto

y,lacтi в

KorrKypci

Одольська
Наталiя
Анатолiiвна

10

(Березовський N'I.B.,
Галась 0,I., Гриценко
О.А., Маляревич О.В.,
Мап,tоян С.Ч., ГIорайко

A.N4., Сатановський
С.В., TropiHa N4.M.,

Хоменко Д.IО.,
LLlпильовий I.Ф.)

0 0 /\опуrrlеli
а /lo

y,lacr-i в

KoHKypci
за уl\4оI]и
I{tu(аIIIlя

до/lаl,ку
llo

/1игIJIома
г]ро виlIlу

_ о9rз!ц,

Пасiчtлик Андрiй
Вiкторович

10
(Березовський Мl.В.,

Галась 0.I., Гриценко
О.А., Маляревич О.В.,
Мамоян С.Ч., Порайко

А.М., Сатановський
С.В., TropiHa М.VI.,

Хоменко Д.IО.,
I_I_Iпильовий I.Ф.)

0 0 l{otryrrlerr
ий до

y,lacT,i в

Ktlt I Klzpc i

Петруха Сергiй
Валерiйович

10

(Березовський М.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.,
Ufпильовий I.Ф.)

0 /{oгtyrrlerI
ий .rto

учас,гi tз

r<огr курс i

Сухоставець
IHHa Василiвна

10
(Березовський М.В.,

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

0 0 l[огtуtllеtt
а /].о

участ,i в

l<ott l<ypc i

0



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

Хоменко Д.Ю.,
Шпильовий I.Ф.)

Тулiголовець
Артем
Леонiдович

8

(Березовський М.В.,
Гриценко О.А.,

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

ТIIпильовий I.Ф.)

2
(Галась 0.I

TropiHa
N4.iVI )

IIe

lloпylIleIl
Ий zto

участi tl

KoHKypci

у зв'язку
з

Bi2lc1,,pl l ig
,гIо

вiйськоtзсl
го кви,гкаl

Федорегtко
ОлексаrIдр
Володимирович

10
(Березовський М.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.,
Шпильовий I.Ф.)

0 0 f{otryttlet r

ий :to
учасr,i в

когrкурсi

Рiшtення прийttято та допущенi до участi в Kollкypci В кан.ци.tlа,гirз ttа зайгlя'l'r'я

гIосади генерального директора комунальноТ KopпopattiT <КиТвавl,одор>.

2.СЛУХАЛИ:

Березовського N4.B., який лоповiв, що llля участ,i в I(oIlKypci rta заЙrtя'l"t'я

посади наLIаJIьника комунального пiдприсмства I1o ремоI]ту i у,гримаrtttто мlост'itз

i шляхiв м. Киева <КиТвавтошляхмiст> подали локумеFIти HacTyIIHi канди/lати:
Виноградов Владислав олегович, Караван Андрiй I-ригорович, Koбepttttll<

Богдан Петрович, Петруха Сергiй Валерiйович та LIIеtзченко О:tексаrrДР

Володимирович. Водночас, зазначив, що канлидат Караван А.[-. вiдмОrзився Bi/l

подальшоТ участi в KoнKypci, та ввая(аеться таким tцо не з'явивсяI IIa KoI{Kypc.

Березовського VI.В., який запропонував члеFIам КонкурсrrоТ KoMiciT пiд чac

розгляду конкурсних пропозиrliй та проведенI]я спiвбесiди З КаI{ДИlIаТаМИ

заповнювати листи оцitltованttя кандидатiв з гIроставJIяIIням балiв, Itlo

гlередбаченi Регламентом КонкурсrrоТ KoMiciT. I]одгtочас зазIlаtIи1], lIlo LIJIcI{1,1

КонкурсrrоТ KoMiciT, за бажанням, можуть керуватися рейr'иttгом балiв IIрИ

визначеннi кандидатур на розгляд суб'еr<ту призначення.



Березовського М.В., який запропонував розпочати спiвбесiди з кандидатами
в алфавiтному порядку та визI{ачити регламент в 10 хврrлLIII дJIя лоповizti KoI(IIoI-o

з кандилатiв на зайняття посади начальника комунального гtiлприсмстваt
пiдприсмства по ремонту i утриманнIо мос,гiв i rlrляхiв м. Кисва
<КиТвавтошляхмiст>.

Вирiшлrли: пiдтримати дану пропозицiю.

Го.ltосували: (за) - 10 (Березовський М.В., Галась 0.I., i'риrценко О.А.,
IИаляревич О.В., N4амоян С.Ч., Порайко A.N{,, Са,гановський C.IJ.,'I'ropirla M.N4.,
Хоменко Д.IО., Шпильовий I.Ф.);

<проти> - 0;
(утримались> - 0.

Рiurення прийнято.

Виступили: Виноградов Владислав ОлеговиLI, Коберrrrок Ijогдан I'Iе,гроtзи.t,

Петруха Сергiй Валерiйович та ТТIевчеtлко Олександр I]о-tlоllимироI]ич., якi
презентували своТ KoHKypcHi пропозицiТ ,га вiдповiдали I]a запиl,аtlIIя ,t.ltetliB

KoHKypcHol' KoMiciT.

З.СЛУХАЛИ:

Березовського IVI.B., якрlй повiдомив, lllo за резуJIьтатами cltliHtoBtillttяt

конкурсних пропозицiй та спiвбесiди з кандидатами на посаду начальtI14ка

комуЕIального пiдприсмства по ремонту i утриманню MocTiB i tltляхiв м. Кисва
<КиТвавтошляхмiст> пiдсумковий рейтинг кожного кандидата cKJIaI] :

1. Кобернюк Богдан Петрович- 205 балiв;
2. Виногра/{ов Владислав Олегович - l58 балiв;
3. Петруха Сергiй Валерiriович - 1З4 балiв;
4. LLIевченко Олександр ВолодимIлровиLI - l31 баll,

Березовського I\4.B., який запропоI{уваIr члеrIам Kor,rKypcHoT KoMiciT

вислоI]ити свою лумку по кожному кандидату для визIJа.IенLIя ltoTetltliйLIoI,o

рейтингу.
Виступили: Березовський М.В., Галась 0.I., ГриLIеI]ко О.А., 11орайко A.N4.,

Сатановський С,В., ТТТпильовий I.Ф.

Березовського М.В., який запропоFIував проголосувати за ко)(IIоГо

кан,цилата в черговостi по кiлькостi Ilабраних балiв, вiд бiльrLIого дIо lIайп,tеIIIIlоI'о.

Вирiшили: пi/tтримати пропозицitо Березовського N{.t].



Березовського М.В., який запропонував llрогоJ]Oсуt]аl,и за канjlиllаl'а

Кобернюка Бог,дана Петровича та рекоN,IендуI]атI4 його KraTBct,KoMy пlicbl<oluly

головi для призначення на посаду начальника комунальIIого пi,цприсмстI]а IIо

ремонту i утриманнrо MocTiB i шляхiв п,t. Кисва <<ItиТвавтошляхмiсlт>.

Голосували: ((за)) - 10 (Березовський м.в., Галась ().I., ['риtцеttt<о о.д.,
Маляревич О.В., Мапrояtl с.ч., Порайко А.м., Са,гановський C.B,,'I'ropirla N4.N4.,

Хоменко Д.IО., Шпи.ltьовий I.Ф.);
<проти> - 0;
(утриIчIались> - 0.

Рiшtення прийнято.

Бере:зовського vI.в., який запропонуваВ I]рогоJIосува,ги за канilиllа,l,а

Виногралова Владисltава олегови,-tа та рекомелlj(уваl,и йоr,о I(иl'rlсLко]\l),

MicbKoMy головi для прI{значення на поса/]у IlВЧВJlIlIlИlia KoN4yIIa,J]LIIoI,()

пiдприсмства по ремонту i утриман}Iю MocTiB i tllляl;<iв м. Кисвtl

кКиТвавтоrшляхм i ст>>.

Го-llосували: (за) - 7 (Березовськиii M,[J,, Галась O.L, N'Iаrlяреtзt,tч ().I].,

N4амояtt с.ч,, Порайко А:Iй,, Сатановський с.в., LL[пиrtьовий I.cD.);

<проти> - 0;
(утримаJlиоь)) _ з (гриценко о.д., ,тюрiна м.м., XoMetlKo д1.Iо.)

Рiшення прийнято.

Березовського N4.B., якиЙ запропоIIував IIрогоJIосува,ги ,за каIillиlltl,гtl

IIструху Сергiя Валерiйовича та рекоN4еI{дувати лtого ItиТвськопrу MicbKtrMy

гсlловi для призначення на посаду начаJIьника комунального п1/]присмстI]а IIо

ремонту i утриманнtо MocTiB i пlляхiв м. Кисва. <ItиТвавтоtшляхмiс,г>,

Голосува"тtи: <за> - 0;

кпроти> - 0;
(утрималрIсь) - l0. (Березсlвський N{.B., I'алась o.L, l'риrtеtlко C).z\.,

Ма.тtяревич О.В., Мамоян с,ч., Порайrксl A.N4.. Сатановськltй C.IJ.,'I'lopirla }r4,M.,

Хоменко Д.IО., IIIпильовий LФ.).

Рiшlенt,tя не прийнято.

Березовського I\4.B., яtсlтй запропонував проr,оJIосува,I,It за каilдиllаl,а

L[Iевче.trка Олександра Володимировича та peкoMe}l/lyBal,Ll йогсl I(иТtзсьt<ому

ttticbKol,tY головi длЯ l]ризначеIIня на посаду HaLIaJIbIjиKa KOMyIlaJ]I)Il()I'O
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пiдприсмства по ремонту
<КиТвавтошляхмiст>.

9

утриманню мостiв tшltяIхitз м. Кисва

Голосували: (за) - З (Гриченко О.А., Порайко Д.N4,, Хомегtко Д.IО.);
<проти> - 0;
(утримались)) - 7 (Березовський I\4,B., Галась 0,I., N4а.ltяреви't О,В.,

Мамояtl С.Ч., Сатановський С.В., Тюрiна М.М., I]Iпи"lrьовий I.Ф.).

Рiшення не прийнято.

БерезовСькогО N4.B., який повiдомИв, II{О конкурС вiдбувсЯ r,a обрано llJIrI

рекомендацiТ КиТвському MicbKoMy головi /lBoX кандидатitз tla IIocalty IIаLIаJIьI,1ика

комунального rriдприсмства по ремонту i утриманню MocтiB i ш:rяхiв м. Кисва

<КиТвавТошrляхмiст> - КобеРнюка Б.П. та ВинОградова в.о., оскiльки даrri

кандидаТи MaIoTb найкращий професiйний досвiд, особист,i дiловi якостi, знаI{гlя

для виконання обов'язкiв на керiвнiй посадi.

Виступили:

Шпильовий [.Ф., якиЙ запропонував укJIадення KoI]TpaKTy з начальr{иком

комунального пiдприсмства по peMorlTy i утриманнIо мостilз i lllляхiв м. klacBzl

<Киiвавтошляхмiст) строком на три роки.

Вирiшили : пiдтримати пропозицiю.

Березовського м.в,, який запропонуваIr рекоменllува,ги КиТвсьt<ому

MicbKoMy головi укладення контракту з начальником комуIIаJIьIIого гti.l1присмс,гва

комуналЬного rriдприсмства по ремонтУ i утриманню MocTiB i шляхiв м, Кисtза

<КиТвавтошляхмiст) строком на три роки.

I-олосували: ((за)) - 10 (Березовський м.в., Га.пась 0.I., Г'риLlеI{кО о.А.,
N4аляревич О.В., Мамоян с.ч., Порайко А.м., Сатановський с.в., l-ropirla N4.M.,

Хоменко Д.IО., Шпильовий I.Ф.);
<проти> - 0;
(утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

4.С.]lУХАЛИ:

Березовського М.В., який повiдомив, що
KoMiciT вiдбудеться 2|.02.2022 об 11.00 год.l
питання:

наступне засiданtrя KoHKypcrroT

де будуть розгляrIу,гi tracT,ytttti
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- розглял лоI(ументiв, поданих особами, яI(i претеI,1дуIо,гь /lJIя Y'I&c,t,i I]

KoHKypci на зайняття посади керiвника комунального пiдприсмс,гва

кАвтодоРсервiс> та ухвалеFrнЯ рirшеннЯ прО допусК абО вiдмовlz в /iOIlycl()/

особам, якi претеLtдуIоть для участi в lсоглкурсi гrа зайI]ятl,я посадI4 tcelэitlttt,ttca

комунального пiдприсмства (Автодорсервiс> ;

- розгляД конкурсНих tlропозиrtiй кан/Iиllатiв, яt<i преl,еLlлуIо,гь Itai :зайlllt,гr,ll

посади дирек.гора комунального пiдпlэисмства <КrаТвтраFIспарI(ссlэtзiс>> ,I,i.t

провеllення з ними спiвбесiди;
- визлIаLIеннЯ результатiВ конкурсУ на заЙня,гтЯ Ilосt,lлИ /1ирекl,оl]а

комунально го r r iдгtрисмства <КиТвтрансп aprcceprзic>> ;

iHrrli органiзацiйгri питання.

I'o.1ToBa Kol rrcypclloT KoMiciT:

t{lтсtlи Kor-rKypcTroT KoMicii:
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