
ПРОТОКОЛ № З 

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» 

Присутні: 
1. Березніков Олександр Іванович, депутат Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних зв'язків, 
2. Брущенко Володимир Володимирович, представник громадської організації 
«Антикорупційний комітет Майдану», 
3. Веремеєнко Ольга Леонідівна, депутат Київської міської ради, депутатська 
фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», 
4. Галась Олег Іванович, радник Київського міського голови (на громадських 
засадах), голова комісії, 
5. Жук Андрій Михайлович, начальник юридичного відділу Департаменту 
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), 
6. Ічкаленко Юлія Юріївна, член ревізійної комісії профспілкового комітету 
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), секретар комісії, 
7. Принада Світлана Ігорівна, директор Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), 
8. С лончак Володимир Вікторович, начальник управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської 
ради, 
9. Фінберг Арсеній Леонідович, фізична особа підприємець, керівник проекту 
«Цікавий Київ». 

Всього: 9 осіб 

1. Кривда Наталія Юріївна, представник громадської організації «Культурна 
асамблея», 
2. Муха Вікторія В'ячеславівна, депутат Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та 
інформаційної політики 

Всього: 2 особи 

08 червня 2017 року м. Київ 

Відсутні: 



Стадніченко Катерина Володимирівна, начальник управління персоналом 
та запобігання виникненню корупції Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). 

Аудіо- та відеофіксація 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. 

На засідання Комісії запрошені особи, які допущені до участі у конкурсі на 
заміщення вакантної посади директора комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр» та у 
визначений термін (до 05.06.2017) надали конкурсні пропозиції (очікують 
запрошення до зали), а саме: Дворник O.A., Мазур Н.П., Мельников М.О., 
Романенко О.В. 

Порядок денний: 

1. Інформація голови конкурсної комісії Галася О.І. щодо подання кандидатами 
конкурсних пропозицій. 

2. Визначення регламенту проведення засідання. 

3. Розгляд конкурсних пропозицій, проведення співбесід із кандидатами. 

4. Визначення результатів конкурсу. 

1. Слухали: Галася О.І., який проінформував про допуск до участі у 
конкурсі 5 кандидатів. Проте, один з учасник конкурсу (Бугай O.A.) зняв свою 
кандидатуру, що засвідчено його заявою. 

Членам комісії роздані проекти Порядку денного засідання, структура 
конкурсних пропозицій кандидатів та критерії оцінювання кандидатів 
(додаються до протоколу). 

Виступили: 
Брущенко В.В., який заперечив порядок оцінювання кандидатів та їх 

конкурсних робіт за запропонованими критеріями. 
Галася О.І., який запропонував проголосувати за порядок денний. 

Вирішили: Порядок денний прийняти за основу. 
Голосували: 
«за» - 8 (Березніков О.І., Веремеєнко О.Л., Галась О.І., Жук A.M., 

Ічкаленко Ю.Ю., Принада С.І., Слончак В.В., Фінберг А.Л.) 
«проти» - 1 (Брущенко В.В.) 



Принада С.І. з пропозицією доповнити порядок денний наступним 
пунктом: 

«3. Затвердження запропонованих критеріїв оцінювання кандидатів 
(додаються).» 

Відповідно пункти 3 та 4 порядку денного вважати пунктами 4 та 5. 
Фінберг A.JI. з пропозицією затвердити запропоновані членам конкурсної 

комісії критеріїв оцінювання кандидатів. 

Вирішили: 
1. Порядок денний доповнити наступним пунктом: 
«3. Затвердження запропонованих критеріїв оцінювання кандидатів 

(додаються).» 
Відповідно пункти 3 та 4 порядку денного вважати пунктами 4 та 5. 
2. Затвердити критерії оцінювання кандидатів. 
Голосували: 
«за» - 8 (Березніков О.І., Веремеєнко O.JL, Галась О.І., Жук A.M., 

Ічкаленко Ю.Ю., Принада С.І., Слончак В.В., Фінберг A.JI.) 
«проти» - 1 (Брущенко В.В.) 
«утримались» - 0 

2. Слухали: Галася О.І. щодо регламенту проведення розгляду конкурсних 
пропозицій та співбесіди із кандидатами: по ЗО хвилин на кожного кандидата 
(15 хвилин презентація конкурсних пропозицій, 15 хвилин співбесіди із 
кандидатами), 

Виступили: 
Слончак В.В., Березніков О.І., Брущенко В.В., які запропонувати надати 

по 15 хвилин на кожного кандидата. 
Веремеєнко O.JL, які запропонувала заслуховувати кандидатів у 

наступному порядку: 
1. Дворник О.П. 
2. Мазур Н.П. 
3. Романенко О.В. 
4. Мельников М.О. 

Вирішили: 
1. Надати кандидатам по 15 хвилин на презентацію конкурсних 

пропозицій та співбесіду. 
2. Затвердити наступний порядок заслуховування кандидатів: 
1. Дворник О.П. 
2. Мазур Н.П. 
3. Романенко О.В. 
4. Мельников М.О. 
Голосували: 
«за» - 9 (Березніков О.І., Брущенко В.В., Веремеєнко O.JL, Галась О.І., 

Жук A.M., Ічкаленко Ю.Ю., Принада С.І., Слончак В.В., Фінберг A.JI.) 
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«утримались» - О 

3. Слухали: Принаду С.І., Березнікова О.І., Слончака В.В., Жука A.M. щодо 
системи оцінювання кандидатів. Запропонована наступна система: 0 балів -
питання не розкрито, 1 бал - питання в цілому розкрито, 2 бали - питання 
розкрито в повній мірі. 

Вирішили: 
Затвердити наступну систему оцінювання: 0 балів - питання не розкрито, 

1 бал - питання в цілому розкрито, 2 бали - питання розкрито в повній мірі. 
Голосували: 
«за» - 8 (Березніков О.І., Веремеєнко O.JL, Галась О.І., Жук A.M., 

Ічкаленко Ю.Ю., Принада С.І., Слончак В.В., Фінберг A.JI.) 
«проти» - 0 
«утримались» - 1 (Брущенко В.В.) 

4. Слухали: Галася О.І., який пропонує розпочати заслуховування 
кандидатів. 

Проведено співбесіду з кандидатами на заміщення вакантної посади 
директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський 
туристично-інформаційний центр» в наступній послідовності: 

1. Дворник О.П. 
2. Мазур Н.П. 
3. Романенко О.В. 
4. Мельников М.О. 
Кандидати презентували свої конкурсні пропозиції та відповідали на 

запитання членів комісії згідно з визначеним регламентом. 

5. Слухали: Галася О.І., який запропонував розпочати обговорення 
кандидатів. 

Виступили: 
Березніков О.І., Слончак В.В., Веремеєнко O.JL із пропозицією 

підсумувати суму балів, визначену у критеріях оцінювання. 
Галась О.І. наголосив про необхідність обговорення кожного кандидата. 
Жук A.M. запропонував скласти рейтинг кандидатів шляхом голосування 

«за» для подальшого подання двох кандидатур суб'єкту призначення 
(Київському міському голові). 

Вирішили: скласти рейтинг кандидатів шляхом голосування «за» для 
подальшого подання двох кандидатур суб'єкту призначення (Київському 
міському голові). 

Голосували: 
«за» - 9 (Березніков О.І., Брущенко В.В., Веремеєнко O.JL, Галась О.І., 

Жук А.М., Ічкаленко Ю.Ю., Принада С.І., Слончак В.В., Фінберг A.JI.) 
«проти» - 0 
«утримались» - 0 



Галась О.І. виносить на голосування кандидатуру Дворник О.П. 
Голосували: 
«за» - 3 (Березніков О.І., Галась О.І., Слончак В.В.) 

Галась О.І. виносить на голосування кандидатуру Мазур Н.П. 
Голосували: 
«за» - 4 (Брущенко В.В., Веремеєнко O.JL, Галась О.І., Жук A.M.) 

Галась О.І. виносить на голосування кандидатуру Романенка О.В. 
Голосували: 
«за» - 7 (Березніков О.І., Брущенко В.В., Веремеєнко O.JL, Галась О.І., 

Ічкаленко Ю.Ю., Слончак В.В., Фінберг А.Л.) 

Галась О.І. виносить на голосування кандидатуру Мельникова М.О. 
Голосували: 
«за» - 4 (Жук A.M., Принада С.І., Ічкаленко Ю.Ю., Фінберг А.Л.) 
Враховуючи, що два кандидати (Мазур Н.П. та Мельников М.О. набрали 

однакову кількість рейтингових балів, голова комісії Галась О.І. повторно 
виносить на голосування кандидатури: 

Мельникова М.О. 
Голосували: 
«за» - 4 (Жук A.M., Принада С.І., Ічкаленко Ю.Ю., Фінберг А.Л.) 
Мазур Н.П. 
Голосували: 
«за» - 5 (Березніков О.І., Брущенко В.В., Веремеєнко О.Л., Галась О.І., 

Слончак В.В.) 

Виступили: 
Слончак В.В., який запропонував зафіксувати в протоколі рейтинг 

кандидатів на заміщення вакантної посади директора комунального 
підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний 
центр»: 

1. Романенко О.В. 
2. Мазур Н.П. 
3. Мельников М.О. 
4. Дворник О.П. 
Галась О.І. , який наголосив, що рішення Комісії може буде прийнято 

лише у випадку, коли за нього проголосувала більшість від затвердженого 
складу комісії (шість та більше членів Комісії). 

Одночасно Галась О.І. запропонував членам Комісії перейти до другої 
аудиторії (кім.512), за технічних причин. 

Принада C.B., Веремеєнко О.Л., Слончак В.В., запропонували зробити 
перерву у засіданні Комісії до 13 червня 2017 року, у зв'язку із необхідністю 
прийняти участь у виробничих нарадах. 



Галась О.І. оголошує про перерву в роботі Комісії до 13 червня 2017 року 

Продовження 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» 

Присутні: 
1. Березніков Олександр Іванович, депутат Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних зв'язків, 
2. Брущенко Володимир Володимирович, представник громадської організації 
«Антикорупційний комітет Майдану», 
3. Веремеєнко Ольга Леонідівна, депутат Київської міської ради, депутатська 
фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», 
4. Галась Олег Іванович, радник Київського міського голови (на громадських 
засадах), голова комісії, 
5. Кривда Наталія Юріївна, представник громадської організації «Культурна 
асамблея», 
6. Ічкаленко Юлія Юріївна, член ревізійної комісії профспілкового комітету 
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), секретар комісії, 
7. Муха Вікторія В'ячеславівна, депутат Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та 
інформаційної політики, 
8. Принада Світлана Ігорівна, директор Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), 
9. Слончак Володимир Вікторович, начальник управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської 
ради, 
Всього: 9 осіб 

1. Жук Андрій Михайлович, начальник юридичного відділу Департаменту 
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), 
2. Фінберг Арсеній Леонідович, фізична особа підприємець, керівник проекту 
«Цікавий Київ». 

Всього: 2 особи 

13 червня 2017 року м. Київ 

Відсутні: 



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). 

Аудіо- та відеофіксація 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. 

На засідання Комісії запрошені особи, які допущені до участі у конкурсі 
на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр» та у 
визначений термін (до 05.06.2017) надали конкурсні пропозиції (очікують 
запрошення до зали), а саме: Дворник O.A., Мазур Н.П., Мельников М.О., 
Романенко О.В. 

Також на засіданні присутні представники засобів масової інформації, 
депутати Київської міської влади, зокрема: Бродський О.Я., Меліхова Т.І., 
Поживанов О.М., Яловий К.В., начальник управління туризму Департаменту 
економіки та інвестицій Тараненко А.П. 

1. Слухали: Галася О.І., який оголошує про продовження роботи Комісії та 
пропонує затвердити Порядок денний роботи Комісії. 

Виступили: 
Слончак В.В., Березніков О.І., які наголосили, що Комісія повинна 

керуватися вже затвердженим Порядком денним. 
Брущенко В.В., який зазначив, що затвердження Порядку денного не 

суперечить вимогам Положення. 
Принада С.І., яка зазначила, що на засіданні комісії 08.06.2017 було 

відсутнє обговорення кандидатів. 
Слончак В.В., який наголосив, що Порядок денний затверджений та 

запропонував продовжити роботу Комісії та визначити двох кандидатів для 
внесення їх на розгляд суб'єкту призначення. 

Брущенко В.В., який повідомив, що тільки один кандидат 
(Романенко О.В.) отримав більшість від затвердженого складу комісії. 

Муха В.В., яка запропонувала членам Комісії обговорити кожного з 
кандидатів та визначитись з їх поданням на розгляд суб'єкту призначення: 
відповідно до рейтингу чи поіменним голосуванням. 

Брущенко В.В., Галась О.І. які запропонували поіменно проголосувати за 
трьох кандидатів (Дворник О.П., Мазур Н.П., Мельников М.О.), які набрали у 
рейтинговому голосуванні менше, ніж шість голосів від затвердженого складу 
Комісії, відповідно, рішення щодо цих кандидатур не було прийнято. 

Березніков О.І., Слончак В.В., які рекомендували голові Комісії 
Галасю О.І. винести на голосування кандидатури Романенко О.В. та 



Мазур Н.П., які набрали більшість голосів у рейтинговому голосуванні, для 
включення їх у подання суб'єкту, який здійснює призначення на відповідну 
посаду, щодо призначення одного з визначених Комісією кандидатів на керівну 
посаду - на вибір суб'єкта призначення. 

Галась О.І. виносить на голосування кандидатури Романенко О.В. та 
Мазур Н.П., які набрали більшість голосів у рейтинговому голосуванні, для 
внесення їх на розгляд суб'єкту призначення. 

Голосували: 
«за» - 4 (Березніков О.І., Брущенко В.В., Веремеєнко О.Л., Слончак В.В.) 
«проти» - О 
«утримались» - 5 (Галась О.І., Ічкаленко Ю.Ю., Кривда Н.Ю., Муха В.В., 

Принада С.І.) 
Рішення не прийнято. 

Виступили: депутати Київської міської влади Бродський О.Я., 
Меліхова Т.І., які висловили зауваження до діяльності роботи Комісії. 

2. Слухали: Кривду Н.Ю., яка висловила думку щодо недопустимості 
погроз і звинувачень по відношенню до членів Комісії, що були висловлені 
присутніми на засіданні депутатами Київської міської ради та, на прохання 
члена Комісії Слончака В.В., пояснила, що утрималась при голосуванні за 
затвердження рейтингового голосування за кандидатів, яке відбулося 
08.06.2017 через свою відсутність на зазначеному засіданні, неможливість 
скласти об'єктивну точку зору. Поставила питання щодо можливості 
подальшого проведення роботи Комісії. 

Виступили: Слончак В.В., Березніков О.І., які наголосили, що Комісія 
затвердила поіменним голосуванням рейтинговий список кандидатів, проти 
стає неможливим визначення двох кандидатів для внесення їх на розгляд 
суб'єкту призначення. 

Березніков О.І„ Брущенко В.В„ Галась О.І., які висловили думку щодо 
доопрацювання Положення, в частині визначення чіткого алгоритму дій при 
голосуванні Комісії. 

Слончак В.В., у зв'язку із неможливістю Комісії визначити двох 
кандидатів для внесення їх на розгляд суб'єкту призначення, запропонував 
винести на голосування пропозицію направити Київському міському голові 
(суб'єкту призначення) протокол засідання Комісії із визначеним рейтингом 
кандидатів для подальшого прийняття рішення. 

Брущенко В.В. зауважив, що така пропозиція прямо суперечить вимогам 
положення, а саме пункту 6) частини 2 статті 6 Повноваження конкурсної 
комісії, який визначає «Конкурсна комісія відбирає шляхом голосування з числа 
учасників двох кандидатів на одну керівну посаду... та вносить подання 
суб'єкту, який здійснює призначення...». І що направлення Київському 



міському голові протоколу із зазначенням рейтингу кандидатів не можна 
розцінювати як підведення підсумків конкурсу. 

Вирішили: направити Київському міському голові (суб'єкту 
призначення) протокол засідання Комісії із визначеним рейтингом кандидатів 
(Романенко О.В., Мазур Н.П., Мельников М.О., Дворник О.П.) для подальшого 
прийняття рішення. 

Голосували: 
«за» - 6 (Березніков О.І., Веремеєнко О.Л., Ічкаленко Ю.Ю., Кривда Н.Ю., 

Принада С.І., Слончак В.В.) 
«проти» - 1 (Брущенко В.В.) 
«утримались» - 2 (Галась О.І., Муха В.В.) 

Голова комісії 

Члени комісії: 

Секретар комісії 

/я а. йг/ 
Л^С&Т/ГШ З/і А. Жук 

1 В. Муха 

С. Принада 

2^~""й-Слончак 

А. Фінберг 

Н. Кривда 



Критерії оцінювання кандидатів на заміщення вакантної посади директора комунального 
підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр» 

Оцінювання кандидатів 
Дворник 0 . Мазур Н. Мельников М. Романенко 0 . 

Досвід/ знання: 

за профілем 

управлінський 

Особистісні 
характеристики: 

ділові якості 

стратегічне 
бачення 

відповідальність 

комунікативні 

Оцінювання конкурсних пропозицій кандидатів 
Чітке розуміння 
визначених цілей 

Цікаві ідеї 

Обґрунтованість/ 
можливість реалізації 

Фінансові розрахунки/ 
окупність 

Підсумок 

Загальний підсумок 


