
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатури на посаду 
керівника комунального підприємства Київської міської ради «Центр публічної 

комунікації та інформації», підпорядкованого Департаменту суспільних 
комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Початок засідання:  
7 листопада 2019 року о 09.48  
 

Завершення засідання:  
7 листопада 2019 року о 09.57 
 

ПРИСУТНІ: 
 

 

Голова конкурсної комісії 
КРИВОРУЧКО  
Тарас Григорович 

 
депутат Київської міської ради, представник 
депутатської фракції «Солідарність» 

 
Секретар конкурсної комісії 
ЛЕЛЮК  
Роман Валерійович 

 
 
директор Департаменту суспільних комунікацій 
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) 

 
члени конкурсної комісії: 

 

 
ОМЕЛЬЧЕНКО  
Олександр Олександрович 

 
депутат Київської міської ради, представник 
депутатської фракції «Єдність» 

 
ВЕРЕМЕЄНКО  
Ольга Леонідівна 

 
депутат Київської міської ради, представник 
депутатської фракції «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» 

 
МАЛЯР  
Станіслав Анатолійович 

 
помічник – консультант депутата Київської міської 
ради Манойленко Н.В., (представник депутатської 
фракції «Об’єднання «Самопоміч»)  

 
ФЕДЧЕНКО Олександр 
Володимирович 

 
представник, визначений на загальних зборах 
трудового колективу комунального підприємства 
Київської міської ради «Центр публічної комунікації 



та інформації» 
 
САТАНОВСЬКИЙ  
Сергій Васильович 
 

 
радник Київського міського голови 

МУХА 
Вікторія В`ячеславівна 

депутат Київської міської ради, голова постійної 
комісії Київської міської ради з питань культури, 
туризму та інформаційної політики 

 
ПРУГАР  
Наталія Михайлівна 

 
начальник відділу зв’язків з громадськістю Київської 
міської ради управління забезпечення діяльності 
заступника міського голови – секретаря Київської 
міської ради секретаріату Київської міської ради  

 
СОВА Тетяна 
Олександрівна 

 
начальник відділу контрольно-аналітичного 
забезпечення заступника голови Київської міської 
державної адміністрації з питань здійснення 
самоврядних повноважень 

ВІДСУТНІ: 
 
СИРОТЮК  
Юрій Миколайович 

 
депутат Київської міської ради, представник 
депутатської фракції «Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода» 

 
ТАРАНОВ  
Андрій Володимирович 

 
депутат Київської міської ради, представник постійної 
комісії Київської міської ради з питань культури, 
туризму та інформаційної політики 

 
БОХНЯК 
Володимир Ярославович 

 
депутат Київської міської ради, заступник голови 
постійної комісії Київської міської ради з питань 
місцевого самоврядування, регіональних та 
міжнародних зв’язків  

На засіданні Комісії також присутні 

Матвієнко 
Михайло 
Олександрович 

Начальник відділу аналізу інформації та 
видавництва управління інформаційної 
політики та комунікацій Департаменту 
суспільних комунікацій виконавчого 

Організаційне 
забезпечення 
роботи Комісії 



органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

Черпак Тетяна 
Валеріївна 

Головний спеціаліст відділу аналізу 
інформації та видавництва управління 
інформаційної політики та комунікацій 
Департаменту суспільних комунікацій 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Організаційне 
забезпечення 
роботи Комісії 

 
Кворум на засіданні наявний. Засідання правомочне ухвалювати рішення 

більшістю від складу членів Комісії. 
Забезпечується здійснення аудіо і відео фіксації засідання Комісії. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Затвердження тексту оголошення про проведення конкурсу для відбору 
кандидатури на посаду керівника КП «Центр публічної комунікації та 
інформації» (доп. Криворучко Т.Г.); 
2. Прийняття рішення про оголошення про проведення конкурсу для відбору 
кандидатури на посаду керівника КП «Центр публічної комунікації та 
інформації» (доп. Криворучко Т.Г.); 
1. Інші організаційні питання. 
 
СЛУХАЛИ: Криворучко Т.Г. який оголосив питання порядку денного та 
запропонував внести зауваження, якщо вони є. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Муха В.В. запропонувала змінити послідовність порядку денного і пункти 1 і 2 
замінити місцями. 
Криворучко Т.Г. запропонував питання 1(перше) вважати (2)другим, а питання 2 
(друге) відповідно 1 (першим). 

До засідання приєднався Омельченко О. О.(09.49) 
 
Вирішили: затвердити порядок денний за основу зі змінною черговості: 

1. Прийняття рішення про оголошення про проведення конкурсу для відбору 
кандидатури на посаду керівника КП «Центр публічної комунікації та 
інформації»; 

2. Затвердження тексту оголошення про проведення конкурсу для відбору 
кандидатури на посаду керівника КП «Центр публічної комунікації та 



інформації»; 
3. Інші організаційні питання. 

 
Голосували: «за» - 9 (Криворучко Т.Г., Лелюк Р.В., Веремеєнко О.Л., 
Омельченко О.О.,  Сова Т. О., Сатановський С. В., Маляр С.А., Федченко О.В., 
Муха В.В.) 

 
Рішення прийнято одноголосно 
 
СЛУХАЛИ: Криворучко Т.Г., який запропонував затвердити порядок денний в 
цілому. 
 
Вирішили: порядок денний затвердили в цілому 
 
Голосували: «за» - 9 (Криворучко Т.Г., Лелюк Р.В., Веремеєнко О.Л., 
Омельченко О.О.,  Сова Т. О., Сатановський С. В., Маляр С.А., Федченко О.В., 
Муха В.В.) 
 
Рішення прийнято одноголосно 
 
1. СЛУХАЛИ: Криворучко Т.Г., який проінформував присутніх, що зазначене 
оголошення конкурсу відбувається вже втретє і сподівається, що воно буде 
останнім і результативним.  
Запропонував прийняти рішення про оголошення конкурсу.   
 
Вирішили: прийняти рішення про оголошення конкурсу 
 
Голосували: «за» - 9 (Криворучко Т.Г., Лелюк Р.В., Веремеєнко О.Л., 
Омельченко О.О.,  Сова Т. О., Сатановський С. В., Маляр С.А., Федченко О.В., 
Муха В.В.) 
Рішення прийнято одноголосно 
 
2. СЛУХАЛИ: Криворучко Т.Г. запропонував затвердити текст оголошення про 
проведення конкурсу для конкурсного відбору кандидатури на посаду керівника 
комунального підприємства Київської міської ради «Центр публічної комунікації 
та інформації». 
Запропонував розмістити це оголошення не тільки на офіційних ресурсах, а ще 
на доступних інформаційних ресурсах з пошуку роботи, для максимальної 
інформативності та публічності пошуку кандидатів, на сайті WORK.UA. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Муха В.В. та Криворучко Т.Г. обговорили строки прийняття документів для 



участі у конкурсі.  
 
Вирішили: затвердити текст оголошення 
 
Голосували: «за» - 9 (Криворучко Т.Г., Лелюк Р.В., Веремеєнко О.Л., 
Омельченко О.О.,  Сова Т. О., Сатановський С. В., Маляр С.А., Федченко О.В., 
Муха В.В.) 
 
Рішення прийнято одноголосно 
 
3. СЛУХАЛИ: Криворучко Т.Г. запропонував протокольно оформити 
пропозицію щодо розміщення на інформаційному ресурсі з пошуку роботи 
WORK.UA. оголошення про проведення конкурсу для інформативності та 
публічності пошуку кандидатів. 
 
Вирішили: розмістити на інформаційному ресурсі з пошуку роботи WORK.UA. 
оголошення про проведення конкурсу 
 
Голосували: «за» - 9 (Криворучко Т.Г., Лелюк Р.В., Веремеєнко О.Л., 
Омельченко О.О.,  Сова Т. О., Сатановський С. В., Маляр С.А., Федченко О.В., 
Муха В.В.) 
 
Рішення прийнято одноголосно 
 
4. СЛУХАЛИ: Криворучко Т.Г. запропонував проголосувати в цілому за пункт 
про оголошення конкурсного відбору. 
 
Вирішили: в цілому проголосувати за пункт про оголошення конкурсного 
відбору. 
 
Голосували: «за» - 9 (Криворучко Т.Г., Лелюк Р.В., Веремеєнко О.Л., 
Омельченко О.О.,  Сова Т. О., Сатановський С. В., Маляр С.А., Федченко О.В., 
Муха В.В.) 
 
Рішення прийнято одноголосно 
5. СЛУХАЛИ: Веремеєнко О.Л., яка зауважила, що є представники конкурсної 
комісії, які ігнорують більшість засідань конкурсної комісії. Запропонувала 
звернутися з пропозицією замінити цих представників від уповноваженого 
органу або скорочення чисельності конкурсної комісії до можливого мінімуму. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Криворучко Т.Г. зазначив, що враховуючи те, що Осадчук Андрій Петрович був 




