
ПРОТОКОЛ № 3 

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) 

23 квітня 2019 року 

Початок засідання о 14.10 
 

Закінчення засідання о 14.40

ПРИСУТНІ 
 

 

Голова конкурсної комісії 
ОСАДЧУК 
Андрій Петрович 

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

Секретар 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) 

 
члени постійно діючої 
конкурсної комісії 

 

 
КРИВОРУЧКО  
Тарас Григорович 

 
депутат Київської міської ради, представник 
депутатської фракції «Солідарність» 

 
МАЛЯР  
Станіслав Анатолійович 

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

 
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 

 
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 

 
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 

 
ВІДСУТНІ: 

 

 
БОХНЯК 
Володимир Ярославович 

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

 
ОМЕЛЬЧЕНКО 
Олександр Олександрович 

 
депутат Київської міської ради, представник 
депутатської фракції «Єдність» 

 
ФЕДЧЕНКО Олександр 
Володимирович 

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



 
СИРОТЮК  
Юрій Миколайович 

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

 

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 

Срібняк Ольга  Помічник депутата Київської міської 
ради 

Організаційне 
забезпечення 
роботи Комісії 

 
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. Розгляд документів, поданих особами, які претендують для участі в 
конкурсі на зайняття посади керівника комунального підприємства 
Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації», 
підпорядкованого Департаменту суспільних комунікацій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
та ухвалення рішення про допуск або відмову в допуску особам, які 
претендують для участі в конкурсі на зайняття посади керівника 
комунального підприємства (доп. Осадчук А. П.); 

2. Інформування членів конкурсної комісії про результати звернення 
секретаря конкурсної комісії до КП «Центр публічної комунікації та 
інформації» з проханням надати відомості про фінансово-економічне 
становище КП та звіт про фінансово-господарську діяльність за останні 12 
місяців (доп. Гузенко Т.А.); 

3. Інші організаційні питання. 
 



СЛУХАЛИ: Осадчука А.П., який оголосив питання порядку денного та 
запропонував його ухвалити за основу. 
 
Вирішили: Порядок денний ухвалити за основу 
 
Голосували : «за» - 9 (Осадчук А.П., Гузенко Т.А., Криворучко Т.Г., Маляр 
С.А., Веремеєнко О.Л., Муха В.В., Таранов А.В., Сатановський С. В., Сова Т. 
О.) 
 
Рішення прийнято одноголосно 
 
СЛУХАЛИ: Осадчука А.П., який запропонував внести пропозиції до порядку 
денного та затвердити його в цілому. 
 
Вирішили: Порядок денний затвердили в цілому 
 
Голосували : «за» - 9 (Осадчук А.П., Гузенко Т.А., Криворучко Т.Г., Маляр 
С.А., Веремеєнко О.Л., Муха В.В., Таранов А.В., Сатановський С. В., Сова Т. 
О.) 
 
Рішення прийнято одноголосно 
 
1. СЛУХАЛИ: Осадчука А.П., який доповів, що за час який був наданий для 
подачі заяв на участь у конкурсі до комісії надійшло 6 (шість) заяв. Зазначив, 
що документи від всіх кандидатів надані в повній мірі відповідно до умов 
проведення конкурсу. Запропонував ухвалити рішення про допуск до участі у 
конкурсі на вакантну посаду всіх шістьох претендентів, які подали належним 
чином оформленні пакети документів в секретаріат комісії. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Муха В.В., яка виловили зауваження, що членам комісії необхідно було надати 
документи претендентів для ознайомлення. 
Осадчук А.П., запропонував оголосити технічну перерву на 10 хвилин для 
ознайомлення всіх присутніх членів комісії з документами всіх претендентів. 
 

До засідання приєдналася Пругар Н. М. (14.20) 
 
Осадчук А.П., який після технічної перерви зазначив, що всі пакети документів 
від претендентів формально відповідають вимогам, які зазначені у рішенні 
Київської міської ради від 21.07.2016 № 786/786 «Про затвердження Положення 
про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб'єктів 
господарювання комунального сектора економіки вмісті Києві». З 



сьогоднішнього дня всі документи знаходяться в комісії, доступ до них мають 
всі члени комісії. Всі хто забажає з членів комісії переглянути документи 
претендентів запрошуються до секретаріату комісії в зручний для члена комісії 
час.   
Повторно запропонував допустити до участі у конкурсі всіх шести 
претендентів, які подали і належним чином оформили документи (Федчун  
Світлана Юріївна, Коваленко Олексій Лелевтч, Баландін Федір Володимирович, 
Філіппов Максим Олександрович, Чорноус Олена Сергіївна, Коваленко Галина  
Володимирівна). 
Таранов А.В., запропонував надіслати усім членам конкурсної комісії, на 
електроні адреси, узагальнену інформація про осіб які допущені до участі у 
конкурсі. 
 
Вирішили: Допустити до участі у конкурсі всіх шести претендентів, які подали 
і належним чином оформили документи 
 
Голосували : «за» - 10 (Осадчук А.П., Гузенко Т.А., Криворучко Т.Г., Маляр 
С.А., Веремеєнко О.Л., Муха В.В., Таранов А.В., Сатановський С. В., Сова Т. 
О., Пругар Н. М.) 
 
Рішення прийнято одноголосно 
 
2. СЛУХАЛИ: Гузенко Т.А., яка доповіла що, секретаріат конкурсної комісії, в 
особі Департаменту суспільних комунікації виконавчого орагну Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), отримав  відомості про 
фінансово-економічне становище КП «ЦКПІ» та звіт про фінансово-
господарську діяльність за останні 12 місяців. Також зазначила що це звіт 
минулого комунального підприємства (КП «Редакція газети «Вечірній Київ»). 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Осадчук А.П., зазначив що з формальної точки зору виконуємо умови 
Положення про проведення конкурсу, але одночасно розуміємо, що отримані 
документи не мають практичного застосування.  
Запропонував доручити голові та секретарю конкурсної комісії звернутися до 
осіб, які були допущені до конкурсу, з інформацією про фінансово-економічне 
становище КП «ЦКПІ» та звіт про фінансово-господарську діяльність за останні 
12 місяців та відповідно до пункту 7 статті 7 Положення рекомендувати надати 
на адресу конкурсної комісії конкурсну пропозицію до 14 травня 2019 року 
включно. 
 
Вирішили: Направити інформацією про фінансово-економічне становище КП 
«ЦКПІ» та звіт про фінансово-господарську діяльність за останні 12 місяців та 




