
ПРОТОКОЛ № 4
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», підпор. 

Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської 
(Київської міської державної адміністрації)

м. Київ 24

час закщ

Присутні члени конкурсної комісії з проведення конкурсцого 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), (далі -  Конкурсна комісія), всього 12 осіб:

ядкованого 
міської ради

05.2018

ас початку: 14:30 
(чення: 17-00

Артеменко С.В. 

Березнікоіз О.І.

Брущенко В.В.

Галась 0.1. 
Колодко Д.В.

Муха В.В.

депутат Київської міської ради, депутатрька фракція 
«Солідарність»
депутат Київської міської ради, голова постійної комісії 
Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних зав’язків 
представник громадської організації «Аніикорупційний 
комітет Майдану»
радник Київського міського голови (на громадських засадах) 

голова Київської міської профспілки працівників культури

ради, голова постійної комісії
питань культури, туризму та

авопорядку та

туризму та

депутат Київської міської 
Київської міської ради з 
інформаційної політики
депутат Київської міської ради, секретар постійної комісії 
Київської міської ради з питань законності, пре 
запобігання корупції
депутат Київської міської ради, секретар пофійної комісії 
Київської міської ради з питань культури, 
інформаційної політики
радник Київського міського голови (на громадсь|ких засадах) 
начальник управління правового забезпеченая діяльності 
Київської міської ради секретаріату Київської міської ради 
фізична особа -  підприємець, керівник проекту «Цікавий 
Київ»
депутат Київської міської ради, депутате^
«Єдність»

Відсутні з поважних причин члени Конкурсної комісії, всього 2 особи:

Осадчук А.П.

Поживаноіз О.М.

Сатановський С.В. 
Слончак В,В.

Фінберг А.Л.

Яловий К. В. ька фракція



Ткаченко Т.І. 

Ткачук О.Ю.

завідувач кафедри туризму та рекреації Київського 
національного торговельно-економічного університету 
представник громадської організації «Разом проти корупції»

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

Київської міської 
ся забезпечення

Тараненко А.П. начальник Управління туризму 
виконавчого органу Київської міської 
міської державної адміністрації)

Котельникова-Шпак С.А. головний спеціаліст відділу організації туристичної
діяльності Управління туризму 1 та промоцій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Аудіофіксація та відеофіксація засідання Комісії, з урахуванням пункту 5 статті 
5 Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади кер вників суб'єктів 
господарювання комунального сектора економіки в місті Києві, затвердженого 
рішенням Київської міської ради № 786/786 від 21.07.2016, забезпечується.

та промоцій
ради (Київської

ПОРЯДОК ДЕННИМ

щодо порядку розгл:яду пропозицій

міської ради

1. Вступне слово Поживанова О.М. 
кандидатів на посаду.

2. Розгляд конкурсних пропозицій кандидатів на заміщення вакантної посади 
директора комунального підприємства виконавчого органу Київської 
(Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично- 
інформатійний центр».

3. Проведення співбесіди з кандидатами на заміщення вакантної посади 
директорії, комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично- 
інформаційний центр».

4. Обговорення кандидатур, голосування та прийняття рішення щодо двох 
кандидатур, які набрали найбільшу кількість голосів.

На початку засідання присутні 8 членів конкурсної комісії (Березніков О.І., 
Брущенко В.В., Галась О.І., Поживанов О.М., Колодко Л.В., Осадчук А.П., 
Сатановоький С.В., ,Фінберг А.Л.)

1. СЛУХАЛИ: Поживанова О.М., який зачитав порядок денний.
Виступив Осадчук А.П. та запропонував об’єднати пункти 2 та 3 Порядку 

денного та провести співбесіду одночасно з презентацією конкурсних пропозицій 
кандидатами.

Поживанов О.М. запропонував розпочати засідання та проголосувати за Порядок 
денний з правками, внесеними Осадчуком А.П.

2



Го лосували: «за» - 8;
«проти» - 0 ;
«утримались» - 0 
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: Поживанова О.М., який повідомив, що на засіданні присутні
- Вінниченко І.І. -  доцент КНУ імені Тараса Шевченка;
- Царук В. -  виконавчий директор Асоціації журналістів «Туристичний прес- 

клуб України»;
- Науменко Г.П. -  президент Асоціації професійних об’єднань фахівців 

кадрового потенціалу туристично-екскурсійної сфери України;
- Романюк С.В. -голова Української координаційної Ради професійних 

об’єднань у сфері туризму.
які звернулись до Конкурсної комісії з проханням бути присутаф 

заслуховування кандидатів.
До засідання приєднались члени конкурсної комісії: Артемер 
В.В., Слончак В.В., Яловий К,В.

(ми під час

рко С.В., Муха

3. СЛУХАЛИ: Поживанова О.М., який запропонував розпочать; заслуховування 
конкурсних пропозицій кандидатами в алфавітному порядку за прізвищем. 
Після обговорення членами конкурсної комісії прийнято рііііення визначити 

час для презентації пропозицій та співбесіди з кожним кандидатом - 15 хвилин.
4. Проведено заслуховування конкурсних пропозицій з реформування та 

покращення економічних показників комунального підприємства «Київський міський 
туристично-інформаційний центр» у такому порядку:

1. Білошицька С .В.
2. Воловик Є.Б.
3. Міранков С.Ю.
4. Романенко О.В.
5. Юрченко Д.О.
Після презентації конкурсних пропозицій з кожним із конкурсантів проведено

співбесід]/, на якій членами конкурсної комісії ставились питання з приводу 
уточнення конкурсних пропозицій та додаткові питання, що не бурти висвітлені у 
виступах конкурсантів.

5. Слухали: Поживанова О.М., який повідомив, що усі конкурсні

презентацій та
пропозиції заслухані та запропонував перейти до обговорення кандидатур.

Члени конкурсної комісії, висловили свої думки після перегляду 
проведених співбесід щодо кандидатів.

Виступив: Слончак В.В. та запропонував перейти до голосування по кожній 
кандидатурі.

Голосували: «за» - 12;
«проти» - 0 ;
«утримались» - 0 
Рішення прийнято.
6. Після виступів кандидатів, було проведено голосування по кожній 

кандидатурі.

з



1) Білошицька Світлана Вадимівна

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» «проти» «утримались»

2
Галась О.І. 
Пожива нов О.М.

0 10
Артеменк 
Березнікс 
Брущенкі 
Колодко. 
Муха В.В 
Осадчук і 
Сатановс 
Слончак 
Фінберг А 
Яловий К

о С.В. 
в О.І.
В.В.

І.В.

СП.
ький С.В. 
ГВ.
І.Л.
В.

Рішення не прийнято.

2) Воловик Євген Борисович 

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» «проти» «утримались»

Поживі

1

шов О.М.

1

Фінберг А.Л. Артеменко С 
Галась О.І. 
Березніков С 
Брущенко В. 
Колодко Л.В 
Муха В.В. 
Осадчук А.П 
Сатановськи 
Слончак В.В 
Яловий К.В.

10

.В.

►.І.
В.

1
й С.В.

Рішення не прийнято

3) Міранков Сергій Юрійович

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» «проти» «утримались»

Артеменк 
Галась О. 
Брущенкс

8

о С.В. 
І.
В.В.

0

Березніков 
Поживанов 
Осадчук А.]

4

О.І.
0 .  М.
1.
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Колодко Л.В.
Муха В.В.
Сатано вський С.В. 
Слончак В.В. 
Фінберг А.Л.

Яловий і}с.В.

Рішенні! прийнято

4) Романенко Олександр Володимирович 

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» «проти» «утримались»

8

Артеменко С.В. 
Галась О.І. 
Березніков О.І. 
Колодко Л.В. 
Поживанов О.М. 
Сатановський С.В. 
Слончак В.В. 
Яловий ЕС.В.

1

Фінберг А.Л. Брущенко В. 
Муха В.В. 
Осадчук А.І]

3

В.

Рішення прийнято

5) Юрченко Данило Олександрович

При голосуванні члени комісії не змогли визначитися щодо дано

Виступив: Яловий К.В., який запропонував переголосувати 
Юрченка Д.О.

Поживанов О.М., запропонував перейти до повторного 
кандидатурі Юрченка Д.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

|  кандидатури, 

по кандидатурі

грлосування по

«за)> «проти» «утримались»

7

Галась О.І. 
Березніков О.І. 
Брущенкс В.В. 
Муха В.В. 
Осадчук А.П.

0 5

Артеменш 
Колодко Л 
Поживано 
Слончак Е 

Яловий К.

>С.В.
[.В.
в О.М.
;.в.
ВІ

5 /
1



Сатано
Фінбер

вський С.В. 
г А.Л.

Рішення не прийнято

7. Слухали: Поживанова О.М., який запропонував 
кандидатури, які набрали найбільше голосів за результатам голосувс

затвердити дві 
іння та відповідно

до Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів 
господа] давання комунального сектора економіки в місті Києві, затвердженого 
рішенням Київради від 21.07.2016 №786/786 подаються Київському міському голові 
для призначення однієї з них, а саме:

Міранков Сергій Юрійович та Романенко Олександр Вблодимирович з 
результатом 8 голосів у кожного.

Голосували: «за» - 12;
«проти» - 0 ;
«утримались» - 1 (Осадчук А.П.)
Рішення прийнято.

Голова комісії 
Секретар комісії

Члени комісії

О.М. Поживанов
А.Л. Фінберг

V

С.В. Артемрнко 
О.І. Березніков 
В.В. Брущенко 
О.І. Галась 
Л.В. Колодко
B. В. Муха
A. П. Осадчук
C. В. Сатанорський
B. В. Слончак 
К.В. Яловий
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