
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», підпорядкованого 

Управл інню туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

м. Київ 22.03.2018
час початку 13:00
час закінчення: 13:50

Присутні члени конкурсної комісії з проведення конкурсне 
заміщення вакантної посади директора комунального підприємств 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
«Київський міський туристично-інформаційний центр», під 
Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київсько' 
(Київської міської державної адміністрації), (далі -  Конкурсна ком 
осіб:

Артеменко С.В. 

Березнікої: О.І.

депутат Київської міської ради, депутате 
«Солідарність»
депутат Київської міської ради, голова постійної комісії 
Київської міської ради з питань місцевого самрврядування, 
регіональних та міжнародних зав’язків

го відбору на 
а виконавчого 
адміністрації) 

порядкованого 
міської ради 

сія), всього 12

жа фракція

Галась О.І

Муха В.В.

Осадчук А.П.

Поживанов О.М.

радник Київського міського голови (на 
засадах)

громадських

Сатановський 

Слончак В.В. 

Яловий К. В.

С.В.

депутат Київської міської ради, голова постійної комісії 
Київської міської ради з питань культури, туризму та 
інформаційної політики
депутат Київської міської ради, секретар постійної комісії 
Київської міської ради з питань законності, правопорядку та 
запобігання корупції
депутат Київської міської ради, секретар постійної комісії 
Київської міської ради з питань культури, 
інформаційної політики
радник Київського міського голови (на 
засадах)
начальник управління правового забезпечення діяльності 
Київської міської ради секретаріату Київської міської ради

депутат Київської міської ради, депутатська фракція 
«Єдність»

туризму та

громадських



Відсутні:
2

Фінберг А.Л.

Брущенко В.В.

Ткаченко Т.І.

Ткачук О Ю. 
Колодко Л.В.

фізична особа -  підприємець, керівник проекту «Цікавий 
Київ»

представник громадської організації «Ан'гикорупційний 
комітет Майдану»

завідувач кафедри туризму та рекреації Київського 
національного торговельно-економічного університету

представник громадської організації «Разом проти корупції» 
голова Київської міської профспілки працівників культури

Присутні від Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким здійснюється 
забезпечення роботи Конкурсної комісії:

Франчук К.

Котельникова-Шпак С.А.

Головний спеціаліст відділу промоцій та іміджевої 
політики Управління туризму та промоцій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)
головний спеціаліст відділу організації туристичної 
діяльності Управління туризму та промоцій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Вступне слово голови конкурсної комісії з проведенню конкурсного 

відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)«Київський міський туристично-інформаційний центр», 
підпорядк ованого Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Обговорення та затвердження Регламенту засідань 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», пі дпорядкованого Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

3. Обговорення та прийняття рішення щодо оприлюднення оголошення 
конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр», 
підпорядкованого, Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації).



4. Визначення дати проведення наступного засідання Конкурсної комісії.

1. ВИСТУПИВ: Поживанов О.М. оголосив порядок денний
Вирішили: затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії.
Голосували: «за» - 8 (Артеменко С.В. Березніков О.І. Галась О.І. Осадчук

А.П. Сатановський С.В.Поживанов О.М. Слончак В.В. Яловий К. В.)
«проти» - 0;
«утримались» - 0.
Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ: Поживанова О.М., який запропонував присутнім членам 

Конкурсної комісії розглянути Регламент засідань 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», 
підпорядкованого Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Виступили:
Слончак В.В. з пропозицією внести зміни до п.4.16 Регламенту та викласти
його з наступній редакції:
«Порядок голосування конкурсної комісії за кандидатів, які подаються на 

розгляд суб’єкту призначення відбувається на засіданні конкурсної комісії шляхом: 
складання рейтингу.

Дві кандидатури, які набрали більшість голосів членів комісії подаються на 
розгляд суб’єкту призначення».

Осадчук А.П. зазначив, що дуже важлива черговість з якою подаються 
кандидатури учасників на голосування. Для цього у Регламенті надається форма 
(Додаток 2), яку заповнюють члени конкурсної комісії у відповідності до 
критеріїв, відповідно до яких формується рейтинг кандидатів, що і є черговістю до 
якої розглядаються кандидатури учасників конкурсу. А рішення комісії 
приймається виключно шляхом голосування.

Поживанов О.М. запропонував фіксувати за бажанням у таблиці (Додаток 2) 
думку кожного члена комісії щодо учасників конкурсу.

Осадчук А.П. зауважив, що рішення за результатами конкурсу вважається 
прийнятим, коли за двох кандидатів проголосувала більшість членів комісії. Тому, 
після цього, конкурс вважається завершеним і за інших кандидатів голосування не 
проводиться, так як досягнуто мети, а метою у цьому випадку є вибір двох 
кандидатур з числа учасників, які набрали найбільшу кількість голосів та мають 
бути подані на розгляд меру у відповідності до положення про проведення 
конкурсів.

Слончак В.В. не погодився з цим та наполягає на розгляді йропозицій та 
голосуванні за усіх кандидатів. У разі, якщо максимальну кількість голосів 
наберуть більше, ніж 2 кандидати, то голосування продовжується, поки не 
визначиться 2 кандидатури.



Галїісь 0.1. підтримав думку Осадчука А.П., щодо необхідності звести до 
мінімуму будь-які ризики та визначати послідовність кандидатів за рейтингом та 
думку Слончака В .В., щодо необхідності голосування за усіх кандидатів.

Слончак В.В. запропонував проголосувати за скориговану правку п.4.16, а 
саме:

«Порядок голосування конкурсної комісії за кандидатів, які подаються на 
розгляд суб’єкту призначення відбувається за алфавітним показником на засіданні 
конкурсної комісії шляхом складання рейтингу.

Дві кандидатури, які набрали більшість голосів членів комісії подаються на 
розгляд суб’єкту призначення».

Осадчук А.П. зазначив, що така пропозиція прямо суперечить порядку 
ухвалення рішень комісією відповідно до Положення ухваленого Київрадою.

Осадчук А.П. запропонував ставити на голосування питання Регламенту за 
основу.

Пожінванов О.М. поставив на голосування прийняття за оснс 
засідань конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору 
вакантної посади директора комунального підприємства викон 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрац 
міський туристично-інформаційний центр».

Голосували: «за» - 8 (Артеменко С.В. Березніков О.І. Галас 
А.П. Сатановський С.В.Поживанов О.М. Слончак В.В. Яловий К. В.

«проти» - 0 ;
«утримались» - 0
Ріше ння прийнято.
3. Боживанов О.М. поставив на голосування пропозицію Слончака В.В 

щодо коригування п.4.16 Регламенту, а саме:
«Порядок голосування конкурсної комісії за кандидатів, які 

розгляд суб’єкту призначення відбувається за алфавітним порядко 
конкурсної комісії шляхом складання рейтингу.

Дві кандидатури, які набрали більшість голосів членів комісії 
розгляд суб’єкту призначення».

Голосували: «за» - 5 (Артеменко С.В., Березніков О.І., Поживанов О.М. 
Слончак В.В., Яловий К. В.);

«прози» - 0;
«утримались» - 3 (Галась О.І., Осадчук А.П., Сатановський С.В.

ву Регламенту 
на заміщення 

авчого органу 
ії) «Київський

О.І. Осадчук

подаються на 
м на засіданні

подаються на

)•

Рішення не прийнято

4. СЛУХАЛИ: Слончака В.В., щодо виключення з Регламенту п. 5.3 «Член 
Конкурсної комісії, який взяв участь у засіданні Конкурсної комісії в 
режимі відеоконференції, голосує разом з іншими членами Конкурсної 
комісії».

Артеменко С.В. зазначив що депутат має сам особисто приймати участь в 
голосуванні.
Осадчук А.П. заперечив проти виключення п. 5.3. з метою надання 
можливості голосувати тим, хто з поважних причин відсутній на засіданні.



Под :иванов О.М. поставив на голосування пропозицію Слог:
вию ючення з Регламенту п. 5.3
Гол ісували: «за» - 7 (Артеменко С.В., Березніков О.І., По

Слончак В.В., Яловий К. В., Галась О.І., Сатановський С.В.);
«пре чи» - 0;
«утр имались» - 1 (Осадчук А.П.,).

чака В.В. щодо

Поживанов О.М.,

Рішення не прийнято

5. Поживанов О.М. поставив на голосування питання прийняття 
Регламенту в цілому.

Голосували: «за» - 4 (Артеменко С.В., Березніков О.І., Поживанов О.М., 
Яловий К. В.,);
«проти» - 0;
«утримались» - 4 (Осадчук А.П., Галась О.Б, Слончак В.В.,
С.В.).
Рішення не прийнято

Сатановський

До засідання комісії приєдналась член конкурсної комісії ІУ̂ уха В.В.
6. Березніков О.І. для забезпечення ефективної роботи комісії запропонував 

повернутись до розгляду питань порядку денного.
Поживанов О.М. поставив на голосування питання повернення до розгляду 
Регл менту.

Голосували: «за» - 8 (Артеменко С.В., Березніков О.І., Поживанов О.М., 
Слончак В.В., Муха В.В., Галась О.І., Сатановський С.В., 
Яловий К. В.,);

«проти» - 0;
«утримались» - 1 (Осадчук А.П.).
Ріше ння прийнято

правку п.4.16,

подаються на

Членів комісії

7. С лончак В.В. запропонував проголосувати за скориговану 
а саме:

«Порядок голосування конкурсної комісії за кандидатів, які 
розгляд суб’єкту призначення відбувається за прізвищем в алфавітному порядку 
на засідай ні конкурсної комісії шляхом складання рейтингу.

Дві кандидатури, які набрали більшу кількість голосів 
подаються на розгляд суб’єкту призначення».

Осадчук А.П. попросив оголосити остаточний варіант змін до п. 4.16.
Мухін В.В. підтримала необхідність голосування за усіх кандидатів, однак 

прибрати слово «рейтинг».
Осад чук А.П. заперечив проти слів «шляхом складання рейтингу», зазначив 

що комісія має підтримати дві кандидатури та завершити конкурс не 
проголосувавши за решту кандидатів, тому важлива черговість голосування і 
поняття «найбільша кількість голосів» позбавлено юридичного сенсу і жодним 
чином не впливає на порядок ухвалення рішень комісією 
Положенн я.

Поживанов / Э.М. поставив на голосування п.4.16 проекту Регламенту в 
наступній редакці й «Порядок голосування конкурсної комісії за кандидатів, які

відповідно до



подаються на розгляд суб’єкту призначення відбувається на засіданні конкурсної 
комісії за алфавітним показником прізвищ.

Дві кандидатури, які набрали найбільшу кількість голосів чле 
комісії подаються на розгляд суб’єкту призначення».

Голосували: «за» - 8 (Артеменко С.В., Березніков О.І., Поживанов О.М., 
Слончак В.В., Муха В.В., Галась О.І., Сатановський С.В., Яловий К.

«проти» - 0;
«утримались» - 1 (Осадчук А.П.).
Рішення прийнято.
8. Поживанов О.М. поставив на голосування пропозицію 

щодо виключення з проекту Регламенту п. 5.3.
Голосували: «за» - 9 (Артеменко С.В., Березніков О.І., Галась О.І., 

Поживанов О.М., Слончак В.В., Муха В.В., Осадчук А.П., Сатановський С.В., 
Яловий К. В.,);

«проти» - 0.
«утримались» - 0.

Рішення прийнято

енів конкурсної

в.);

Слончака В.В.

поставив на голосування питав!9. Поживанов О.М
Р егламенту в цілому.

Голосували: «за» - 8 (Артеменко С.В., Березніков О.І Галась О.І.,
Поживанов О.М., Слончак В.В., Муха В.В., Сатановський С.В., 
Яловий К. В.,);

«проти» - 1( Осадчук А.П.)
«утримались» - 0.

Осадчук А.П. просив занести в протокол: «Правка яку ми підтримали, і наш 
Регламент суперечить Положенню про конкурсний відбір кандидатур на 
посади керівників суб’єктів господарювання комунального сектора економіки в 
місті Києві ухваленого Київрадою в частині визначення переможця».

ня прийняття

10. Поживанов О.М. запропонував розглянути питання обговорення та 
прийняття рішення щодо оприлюднення оголошення конкурсу і на заміщення 
вакантної посади директора комунального підприємства виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський 
міський туристично-інформаційний центр», підпорядкованого Управлінню 
туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та наголосив, що фінансові документи ,які були 
затребувані від КП «КМ ТІЦ» вже надійшли на адресу комісії та б 
на ознайомлення усім членам конкурсної комісії.

Осадчук А.П. запропонував надати додатковий запит до КП «КМ ТІЦ » щодо 
надання результатів звітів Департаменту внутрішнього фінансового контролю і 
аудиту за останні 3 роки. Крім того Управлінню туризму та промоцій вжити 
заходів щодо максимальної розповсюдження оголошення про оголошення 
конкурсу па сайтах працевлаштування в мережі інтернет і в пресі.

/ли направлені



Поживанов О.М. поставив на голосування оголосити конкурс 
Огол ошення враховуючи пропозиції Осадчука А.П.

та затвердити

І., Галась О.І.Голосували: «за» - 9 (Артеменко С.В., Березніков О.
Поживанов О.М., Слончак В.В., Муха В.В., Осадчук А.П., Саїановський С.В., 
Яловий К. В.,);

«проти» - 0.
«утримались» - 0.
Рішення прийнято

11. СЛУХАЛИ: Поживанова О.М. щодо призначення наступного 
засідай ня конкурсної комісії.
Вислуг или:
Осадчук А.П. запропонував доручити Голові та Секретарю 
Управлінню туризму та промоцій забезпечити графік-схему проведення конкурсу 
та розіслати його членам конкурсної комісії для попереднього ознайомлення та 
коментарів.
12. ВИСТУПИВ: Поживанов О.М. щодо необхідності призначення 

секретаря на сьогоднішнє засідання, у зв’язку з відсутністю Фшберга А.Л. 
Після обговорення Осадчук А.П. запропонував свою кандидатуру на посаду 
секретаря.
Вирішили: призначити Осадчука А.П. секретарем конкурсної комісії на 

поточне засідання.
Голосували: «за» - 8 (Артеменко С.В., Березніков О.І.

комісії разом з

Поживанов О.М., Слончак В.В., Муха В.В., Сатановський С.В. 
Яловий К. В.,);

«проти» - 0.
«утримались» - 1 (Осадчук А.П.)
Рішення прийнято

Голова комісії

Секретар комісії

Члени комісії

О.М. Поживанов

Галась О.І.,

А.П. Осадчук _

С.В. Артеменко 
О.І. Березніков 
О.І. Галась
B. В. Муха
C. В. Сатановський 
В.В. Слончак 
К.В. Яловий


