
ПРОТОКОЛ № 1 

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) 

11 березня 2019 року 

ПРИСУТНІ 
члени постійно діючої 
конкурсної комісії 

 

ГУЗЕНКО  
Тетяна Андріївна 

заступник директора Департаменту – начальник 
управління інформаційної політики та комунікацій 
Департаменту суспільних комунікацій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

 
КРИВОРУЧКО  
Тарас Григорович 

 
депутат Київської міської ради, представник 
депутатської фракції «Солідарність» 

 
МАЛЯР  
Станіслав Анатолійович 

 
депутат Київської міської ради, представник 
депутатської фракції «Об’єднання «Самопоміч» 

 
ОМЕЛЬЧЕНКО 
Олександр Олександрович 

 
депутат Київської міської ради, представник 
депутатської фракції «Єдність» 

 
ОСАДЧУК 
Андрій Петрович 

 
депутат Київської міської ради, секретар постійної 
комісії Київської міської ради з питань дотримання 
законності, правопорядку та запобігання корупції 

 
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 

 
САТАНОВСЬКИЙ  
Сергій Васильович 

 
радник Київського міського голови 

 
СОВА Тетяна Олександрівна 

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

  



СИРОТЮК  
Юрій Миколайович 

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

 
ФЕДЧЕНКО Олександр 
Володимирович 

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

 
ВІДСУТНІ: 

 

БОХНЯК 
Володимир Ярославович 

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

 
ВЕРЕМЕЄНКО  
Ольга Леонідівна 

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

 
МУХА 
Вікторія Вячеславівна 

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

 
ТАРАНОВ  
Андрій Володимирович 

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

На засіданні Комісії також присутні 

Матвієнко 
Михайло 
Олександрович 

Начальник 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 

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 

Срібняк Ольга Помічник депутата Київської міської 
ради 

 

Мотринчук Оксана 
Володимирівна 

Помічник депутата Київської міської 
ради 

 



 
Забезпечується здійснення аудіо фіксації засідання Комісії з урахуванням 

пункту 5 статті 5 Положення, затвердженого рішенням Київської міської ради 21 
липня 2016 № 786/786. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Ознайомлення з членами постійно діючої 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) 

2. Обрання голови постійно діючої конкурсної комісії з числа її членів. 
3. Обрання секретаря постійно діючої конкурсної комісії з числа її членів. 
4. Визначити дати проведення наступного засідання конкурсної комісії. 

 
СЛУХАЛИ: 
Гузенко Т.А., яка зазначила, що комісія утворена розпорядженням Київського 
міського голови від 04.03.2019 № 178 «Про утворення 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)». також 
повідомила присутніх, що відповідно до рішення Київської міської ради від 
29.11.2018 № 224/6275 комунальне підприємство Київської міської ради «Вечірній 
Київ» змінило назву на комунальне підприємство Київської міської ради «Центр 
публічної комунікації та інформації». 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Осадчук А.П., який зазначив, що враховуючи Положення про конкурсний відбір 
кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора 
економіки в місті Києві, затверджене рішенням Київської міської ради від 
21.07.2016 № 786/786, в порядок денний сьогоднішнього засідання необхідно було 
внести пункт про підготовку регламенту конкурсної комісії для її подальшої 
роботи. Також запропонував винести окремо питання про затвердження 
регламенту та оголошення про конкурсний відбор кандидатури на посаду 
керівника комунального підприємства Київської міської ради «Центр публічної 
комунікації та інформації» та підтримав пункти поряду денного про обрання 
голови та секретаря постійно діючої конкурсної комісії з числа її членів.  
Гузенко Т.А., яка запропонувала обрати голову постійно діючої конкурсної комісії  
з числа її членів. 
Сиротюк Ю. М., який запропонував обрати голову комісії Осадчука А. П. 
Маляр С. А., який підтримав кандидатуру Осадчука А. П. на посаду голови 
комісії. 
 




