
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення 
вакантної посади директора комунального підприємства виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський 
міський туристично-інформаційний центр» 

16 травня 2017 року м. Київ 

Присутні: 
1. Брущенко Володимир Володимирович, представник громадської організації 
«Антикорупційний комітет Майдану», 
2. Веремеєнко Ольга Леонідівна, депутат Київської міської ради, депутатська 
фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», 
3. Галась Олег Іванович, радник Київського міського голови (на громадських 
засадах), голова комісії, 
4. Ічкаленко Юлія Юріївна, член ревізійної комісії профспілкового комітету 
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), секретар комісії, 
5. Кривда Наталія Юріївна, представник громадської організації «Культурна 
асамблея» (з 2 питання), 
6. Принада Світлана Ігорівна, директор Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), 
7. Фінберг Арсеній Леонідович, фізична особа підприємець, керівник проекту 
«Цікавий Київ». 

Всього: 7 осіб 

Відсутні: 
1. Березніков Олександр Іванович, депутат Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних зв'язків, 
2. Жук Андрій Михайлович, начальник юридичного відділу Департаменту 
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), 
3. Слончак Володимир Вікторович, начальник управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської 
ради, 
4. Муха Вікторія В'ячеславівна, депутат Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та 
інформаційної політики. 

Всього: 4 особи 
Також присутні на засіданні Комісії (для забезпечення роботи Комісії): 

Стадніченко Катерина Володимирівна, начальник управління персоналом 
та запобігання виникненню корупції Департаменту економіки та інвестицій 



виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). 

Аудіофіксація засідання Комісії, з урахуванням пункту 5 статті 5 
Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб'єктів 
господарювання комунального сектора економіки в місті Києві, затвердженого 
рішенням Київської міської ради № 786/786 від 21.07.2016, забезпечується. 

Порядок денний: 

1. Розгляд документів, поданих особами, які претендують для участі у конкурсі 
на зайняття вакантної посади директора комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр». 

2. Ухвалення рішення про допуск або відмову у допуску осіб, які претендують 
для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади директора комунального 
підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний 
центр». 

3. Визначення дати проведення наступного засідання. 

1. Слухали: Галася О.І. 
1.1. Інформація про виконання протоколу засідання Комісії № 1 від 

07.04.2017 про оголошення Конкурсу відбору на заміщення вакантної посади 
директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський 
туристично-інформаційний центр». 

1.2. Затвердження Порядку денного засідання. 

Вирішили: Порядок денний затвердити. 
Голосували: 
«за» - 6 (Брущенко В.В., Галась О.І., Веремеєнко О.Л., Ічкаленко Ю.Ю., 

Принада С.І., Фінберг А.Л.); 
«проти» - 0; 
«утримались» - 0 

2. Слухали: Галася О.І. щодо розгляду документів, поданих особами, які 
претендують для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади директора 
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-
інформаційний центр» та ухвалення рішення про допуск або відмову у їх 
допуску до конкурсу (розгляд 5 претендентів згідно алфавітного списку 
поіменно). 

Документи, що подавалася особами, які претендують для участі у 
конкурсі, відповідно до оприлюдненого Комісією оголошення, прийняті в 
установленому порядку відділом управління персоналом та запобігання 



виникненню корупції Департаменту, ксерокопії документів завірені, 
сформовані та готові для представлення Комісії. 

Виступили: Брущенко В.В., Фінберг А.Л. щодо вимог до кандидатів в 
частині оцінки знання державної мови. 

3. Слухали: Галася О.І. інформацію щодо справи кандидата 
БУГАЯ Олега Анатолійовича 

№ 
з/п 

ПІБ, 
рік народження 

Освіта 
(освітньо-кваліфікаційний 

рівень, повне 
найменування навчального 
закладу, дата закінчення, 

спеціальність та 
кваліфікація) 

Трудова діяльність 
(загальний стаж роботи, дані 

про досвід управління на 
підприємствах, установах або 

організаціях незалежно від 
форм власності, або в 

органах державної влади, 
органах місцевого 
самоврядування) 

Громадська робота, членство 
у політичних партіях 

Відповідність щодо 
інших вимог 

(відсутність заборон до 
призначення), 

примітки 

1 Бугай Олег 
Анатолійович 

1971 р.н. 

Повна вища, 
Український 
державний 
університет харчових 
технологій, 1995 рік, 
«Обладнання 
харчових 
виробництв», 
інженер-механік, 
Національний 
авіаційний 
університет, 2011, 
«Правознавство», 
юрист 

Загальний стаж роботи 
понад 27 років 
Загальний стаж на 
керівних посадах: 
3 11.1996 по т.ч. 
директор ПП «Леон 
плюс» 

3 10.2010 по 10.2015 -
депутат 
Вищедубечанської 
сільської ради 
3 01.2017 - помічник-
консультант народного 
депутата України 
Давиденко В.М. 

Заява від 
10.05.2017, 
декларація подана 
11.05.2017 

Питання до переліку поданих документів відповідного кандидату щодо 
обов'язку кандидата у поданні декларації (Веремеєнко О.Л., Брущенко В.В.) 

Голосували: 
«за» - 6 (Брущенко В.В., Галась О.І., Кривда Н.Ю., Ічкаленко Ю.Ю., 

Принада С.І., Фінберг А.Л.); 
«проти» — 0; 
«утримались» - 1 (Веремеєнко О.Л.) 
Вирішили: допустити кандидата до участі у Конкурсі. 

4. Слухали: Галася О.І. інформацію щодо справи кандидата 
ДВОРНИК Оксани Анатоліївни 

№ 
з/п 

ПІБ, 
рік народження 

Освіта 
(освітньо-кваліфікаційний 

рівень, повне найменування 
навчального закладу, дата 

закінчення, спеціальність та 
кваліфікація) 

Трудова діяльність 
(загальний стаж роботи, дані про 

досвід управління на підприємствах, 
установах або організаціях незалежно 

від форм власності, або в органах 
державної влади, органах місцевого 

самоврядування) 

Громадська робота, 
членство у політичних 

партіях 

Відповідність 
щодо інших 

вимог 
(відсутність 
заборон до 

призначення), 
примітки 

2 Дворник 
Оксана 

Анатоліївна, 
1979 р.н. 

Повна вища, 
Національний 
педагогічний університет 
ім. Драгоманова, 2001 
рік, «Географія», 
викладач географії, 
вчитель основ економіки 
Українська академія 
зовнішньої торгівлі, 2005 

Загальний стаж роботи понад 
19 років 
Досвід викладацької роботи: 
3 09.2001 по 01.2016 -
Українська академія 
зовнішньої торгівлі 
Складено кандидатські іспити 
у 2010 році (Інститут світової 
економіки і міжнародних 

Заява від 
12.05.2017, 
декларація 
подана 
05.05.2017 



рік, «Міжнародна 
економіки», магістр 
міжнародної економіки 

відносин) 

Питання до переліку поданих документів відповідного кандидату щодо 
визначення управлінського стажу (Кривда Н.Ю., Веремеєнко О.Л., 
Брущенко В.В., Принада С.І.) 

Голосували: 
«за» - 7 (Брущенко В.В., Галась О.І., Веремеєнко О.Л., Кривда Н.Ю., 

Ічкаленко Ю.Ю., Принада С.І., Фінберг А.Л.); 
«проти» - 0; 
«утримались» - 0 
Вирішили: допустити кандидата до участі у Конкурсі. 

5. Слухали: Галася О.І. інформацію щодо справи кандидата 
МАЗУР Наталії Петрівни 

№ 
з/п 

ПІБ, 
рік народження 

Освіта 
(освітньо-кваліфікаційний 

рівень, повне найменування 
навчального закладу, дата 

закінчення, спеціальність та 
кваліфікація) 

Трудова діяльність 
(загальний стаж роботи, дані про досвід 

управління на підприємствах, установах або 
організаціях незалежно від форм власності, 

або в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування) 

Громадська 
робота, 

членство у 
політичних 

партіях 

Відповідність 
щодо інших вимог 

(відсутність 
заборон до 

призначення), 
примітки 

3 Мазур Наталія 
Петрівна, 
1966 р.н. 

Повна вища, 
Черкаський державний 
педагогічний інститут, 
1990 рік, «Іноземні 
мови», 
Вчитель іноземних мов 
(англійської та 
французької') 

Загальний стаж роботи понад 26 
років 
Загальний стаж на керівних посадах: 
3 03.1993 по 08.1994 - заступник 
директора ЗАТ «Страхова компанія 
«Ітіс-Максима»; 
3 08.1994 по 03.2007 - директор ЗАТ 
«Аудиторська фірма «Леджер»; 
3 02.2007 по 08.2011 - начальник 
відділу міжнародних зв'язків та 
виставок за кордоном Національний 
комплекс «Експоцентр України»; 
3 05.2012 по 12.2012 - начальник 
відділу виставкової діяльності 
Київської торгово-промислової 
палати; 
3 01.2013 по т.ч. - начальник відділу, 
відповідальний секретар наукових 
видань Київського національного 
університету технологій та дизайну 

Заява від 
10.05.2017, 
декларація подана 
05.05.2017 

Питання до переліку поданих документів: відсутні. 

Голосували: 
«за» - 7 (Брущенко В.В., Галась О.І., Веремеєнко О.Л., Кривда Н.Ю., 

Ічкаленко Ю.Ю., Принада С.І., Фінберг А.Л.); 
«проти» - 0; 
«утримались» - 0 

Вирішили: допустити кандидата до участі у Конкурсі. 

6. Слухали: Галася О.І. інформацію щодо справи кандидата 



МЕЛЬНИКОВ Максим Олександрович 
№ 
з/п 

ПІБ, 
рік народження 

Освіта 
(освітньо-

кваліфікаційний 
рівень, повне 
найменування 

навчального закладу, 
дата закінчення, 
спеціальність та 

кваліфікація) 

Трудова діяльність 
(загальний стаж роботи, дані про досвід 

управління на підприємствах, установах або 
організаціях незалежно від форм власності, 

або в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування) 

Громадська 
робота, членство 

у політичних 
партіях 

Відповідність 
щодо інших 

вимог 
(відсутність 
заборон до 

призначення), 
примітки 

4 Мельников Максим 
Олександрович, 

1984 р.н. 

Повна вища, 
Донецький 
державний 
університет 
управління, 2007 
рік, 
«Правознавство», 
магістр з права 

Загальний стаж роботи понад 11 
років (стаж державної служби понад 
9 років) 
Загальний стаж на керівних посадах: 
3 03.2012 по 09.2014 - заступник 
начальника управління - начальник 
відділу забезпечення проходження 
державної служби Головного 
управління юстиції у Донецькій 
області; 
3 03.2015 по 07.2015 - заступник 
начальника управління державної 
реєстрації Головного 
територіального управління юстиції 
у Донецькій області; 
3 01.2016 по т.ч. - директор 
благодійної організації «Український 
єврейський благодійний фонд 
«Мілі» 

Заява від 
12.05.2017, 
декларація 
подана 
11.05.2017 

Питання до переліку поданих документів: відсутні. 
Голосували: 
«за» - 6 (Брущенко В.В., Галась О.І., Кривда Н.Ю., Ічкаленко Ю.Ю., 

Принада С.І., Фінберг А.Л.); 
«проти» - 0; 
«утримались» - 1 (Веремеєнко О.Л.) 
Вирішили: допустити кандидата до участі у Конкурсі. 

7. Слухали Галася О.І інформацію щодо справи кандидата 
РОМАН ЕНКО Олександр Володимирович 

№ 
з/п 

ПІБ, 
рік народження 

Освіта 
(освітньо-

кваліфікаційний 
рівень, повне 
найменування 

навчального закладу, 
дата закінчення, 
спеціальність та 

кваліфікація) 

Трудова діяльність 
(загальний стаж роботи, дані про 

досвід управління на 
підприємствах, установах або 

організаціях незалежно від форм 
власності, або в органах 

державної влади, органах 
місцевого самоврядування) 

Громадська робота, 
членство у політичних 

партіях 

Відповідність щодо 
інших вимог 

(відсутність заборон 
до призначення), 

примітки 

5. Романенко 
Олександр 

Володимирович, 
1987 р.н. 

Повна вища, 
Київський 
національний 
університет ім. 
Тараса Шевченка, 
2010 рік, 
«Міжнародні 
економічні 
відносини», 
економіст-
міжнародник, 
перекладач з 
англійської мови 

Загальний стаж роботи 
понад 4 роки (стаж 
державної служби понад 4 
роки): посади помічника-
консультанта народного 
депутата України, 
патронатна служба 
Міністерства фінансів 
України 

3 2012 року - голова 
громадської 
організації 
«Родинна цінність» 
3 2016 року - віце-
президент ГО 
«КМФКК» 
(громадська 
організація 
«Київська міська 
федерація 
кіокушинкайкан 
карате») 

Заява від 
10.05.2017, 
декларація 
подана 
10.05.2017 



Питання до переліку поданих документів: відсутні. 

Голосували: 
«за» - 7 (Брущенко В.В., Галась О.І., Веремеєнко О.Л., Кривда Н.Ю., 

Ічкаленко Ю.Ю., Принада С.І., Фінберг А.Л.); 
«проти» - 0; 
«утримались» - 0 
Вирішили: допустити кандидата до участі у Конкурсі. 

8. Слухали інформацію Принади С.І. щодо оприлюднення інформації про 
кандидатів. 

Вирішили: відомості з документів, що подані особами для участі у 
конкурсі щодо кожної кандидатури (щодо допущених/недопущених до участі в 
Конкурсі) оприлюднити на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста 
Києва kievcity.gov.ua, а саме: скановані копії автобіографій, фотографію в 
електронному вигляді, враховуючи вимоги Закону України «Про захист 
персональних даних». 

Голосували: 
«за» - 7 (Брущенко В.В., Галась О.І., Веремеєнко О.Л., Кривда Н.Ю., 

Ічкаленко Ю.Ю., Принада С.І., Фінберг А.Л.); 
«проти» - 0; 
«утримались» - 0 

9. Слухали: інформацію Ічкаленко Ю.Ю. щодо надсилання за адресами 
електронної пошти кандидатів, допущених до участі у конкурсі, відомостей про 
фінансово-економічне становище комунального підприємства виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київський міський туристично-інформаційний центр» (файли у вигляді 
сканових копій документів). 

Виступили: Галась О.І., Брущенко В.В., Кривда Н.Ю., Фінберг А.П. з 
пропозицією подання кандидатами конкурсних пропозицій у термін до 18-00 
05 червня 2017 року. 

Вирішили: надіслати за адресами електронної пошти кандидатів, 
допущених до участі у конкурсі, відомості про фінансово-економічне 
становище комунального підприємства виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський 
туристично-інформаційний центр» (файли у вигляді сканових копій 
документів) 17 травня 2017 року та визначити термін для розробки та подання 
кандидатами конкурсних пропозицій особисто Комісії (Департаменту) у термін 
до 18-00 05 червня 2017 року. 

Подані кандидатами конкурсні пропозиції надіслати за адресами 
електронної пошти членам Комісії. 

Голосували: 



«за» - 7 (Брущенко В.В., Галась О.І., Веремеєнко О.Л., Кривда Н.Ю., 
Ічкаленко Ю.Ю., Принада С.І., Фінберг А.Л.); 

«проти» - 0; 
«утримались» - 0 

10. Слухали: Галася О.І., який запропонував провести наступне засідання 
Комісії 08 червня 2017 року орієнтовно о 14-00. 

Виступив: Брущенко В.В., який запропонував провести наступне 
засідання Комісії із відеофіксацією засідання Комісії, з урахуванням пункту 5 
статті 5 Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників 
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві, 
затвердженого рішенням Київської міської ради № 786/786 від 21.07.2016 

Вирішили: провести наступне засідання Комісії 08 червня 2017 року 
орієнтовно о 14-00, із відеофіксацією засідання з урахуванням пункту 5 статті 5 
Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб'єктів 
господарювання комунального сектора економіки в місті Києві, затвердженого 
рішенням Київської міської ради № 786/786 від 21.07.2016. 

Голосували: 
«за» - 7 (Брущенко В.В., Галась О.І., Веремеєнко О.Л., Кривда Н.Ю., 

Ічкаленко Ю.Ю., Принада С.І., Фінберг А.Л.); 
«проти» - 0; 
«утримались» - 0 

Голова комісії 

Секретар комісії Ю. Ічкаленко 

О. Галась 

Члени комісії: 

С. Принада 

А. Фінберг 


