
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ 

ПРОТОКОЛ 
першого засідання конкурсної комісії для проведення повторного 

конкурсного добору на посаду генерального директора 
Національного культурного центру України у м. Москві 

02 листопада 2021 року 

10 год 00 хв 

Присутні члени комісії: 

м. Київ 
вул. Банкова, 11 

каб. 439 

ГРИДЖУК 
Лариса 
Анатоліївна 

КВАСОВА 
Ольга 
Володимирівна 

КОГУТ 
Оксана 
Володимирівна 

КОРИСЬКО 
Анатолій 
Петрович 

РОМАНЧИШИН 
Василь 
Григорович 

СОЛОВ'ЯНЕНКО 
Анатолій 
Анатолійович 

ЧУБКО Олеся 
Петрівна 

заступник голови Ради Громадської організації 
«Міжнародна організація «Івано-Франківське 
земляцтво», незалежний фахівець у сфері культури 

голова Всеукраїнської професійної 
працівників сфери культури та туризму 

спілки 

комерційний директор Київського національного 
академічного театру оперети, заслужений працівник 
культури України 

директор Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Українська дирекція міжнародних конкурсів та 
мистецьких програм «АРТ-Україна», заслужений 
діяч мистецтв України, професор 

голова Київського обласного відділення 
Національної всеукраїнської музичної спілки, 
секретар Асоціації діячів естрадного мистецтва 
України, заслужений діяч мистецтв України, доктор 
філософії, професор, ректор Комунального закладу 
вищої освіти Київської обласної ради «Академія 
мистецтв імені Павла Чубинського» 

головний режисер Національної опери України, 
народний артист України, заслужений діяч мистецтв 
України, лауреат Національної премії України імені 
Тараса Шевченка, кандидат мистецтвознавства, 
доцент 

член Всеукраїнської незалежної профспілки 
«Трудящі», фахівець сфери права. 

Секретар конкурсної комісії - Мельник Людмила Анатоліївна. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Затвердження порядку денного засідання конкурсної комісії для 

проведення повторного конкурсного добору на посаду генерального 
директора Національного культурного центру України у м. Москві. 

2. Заслуховування інформації щодо документів кандидатів на посаду 
генерального директора Національного культурного центру України у 
м. Москві щодо їх відповідності вимогам, передбаченим статтею 21і Закону 
України «Про культуру» і зазначеним в оголошенні про проведення 
повторного конкурсного добору (доповідач - Мельник Л. А.). 

3. Прийняття рішення про допуск кандидатів на посаду генерального 
директора Національного культурного центру України у м. Москві до участі 
в повторному конкурсному доборі. 

4. Встановлення регламенту для презентації конкурсантами проектів 
програми розвитку Національного культурного центру України у м. Москві 
на один і п'ять років. 

5. Визначення способу голосування при прийнятті рішення про 
визначення переможця конкурсного добору. 

6. Різне. 
СЛУХАЛИ: секретаря конкурсної комісії Мельник Людмилу 

Анатоліївну, яка повідомила про кількісний склад конкурсної комісії, 
кількість присутніх і відсутніх членів комісії, наявність кворуму. 

Зазначила, що згідно зі статтею215 Закону України «Про культуру» за 
клопотанням члена конкурсної комісії орган управління забезпечує його 
участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідні 
клопотання надійшли до конкурсної комісії від Квасової Ольги 
Володимирівни, Солов'яненка Анатолія Анатолійовича, Чубко Олесі 
Петрівни. Вони братимуть участь в обговоренні та в голосуванні в режимі 
відеоконференції. Протокол засідання ці члени конкурсної комісії зобов'язані 
підписати не пізніше дня проведення другого засідання конкурсної комісії. 

Повідомила про відсутність на засіданні у зв'язку з хворобою голови 
конкурсної комісії Чернеця Василя Гнатовича. Запропонувала членам 
конкурсної комісії обрати головуючого на першому засіданні конкурсної 
комісії для проведення повторного конкурсного добору на посаду 
генерального директора Національного культурного центру України у 
м. Москві. 

СЛУХАЛИ: членів конкурсної комісії: Кориська Анатолія Петровича, 
Солов'яненка Анатолія Анатолійовича, які запропонували кандидатуру 
Романчишина Василя Григоровича як головуючого на першому засіданні 
конкурсної комісії. 

Результат голосування: 
За 6 Проти 0 Утрималися _1 

УХВАЛИЛИ: обрати головуючим на першому засіданні конкурсної 
комісії для проведення повторного конкурсного добору на посаду 
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генерального директора Національного культурного центру України у 
м. Москві Романчишина Василя Григоровича. 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

СЛУХАЛИ: головуючого на першому засіданні конкурсної комісії 
Романчишина Василя Григоровича, який запропонував розглянути та 
затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії для проведення 
повторного конкурсного добору на посаду генерального директора 
Національного культурного центру України у м. Москві. 

Результат голосування: 
За 7 Проти 0 Утрималися 0 

УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії 
для проведення повторного конкурсного добору на посаду генерального 
директора Національного культурного центру України у м. Москві. 
З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

СЛУХАЛИ: 
1. Головуючого на першому засіданні конкурсної комісії 

Романчишина Василя Григоровича, який запропонував членам конкурсної 
комісії ознайомитися з поданими документами кандидатів на участь у 
повторному конкурсному доборі на посаду генерального директора 
Національного культурного центру України у м. Москві, а також оцінити їх 
щодо відповідності вимогам, зазначеним у статті 21і Закону України «Про 
культуру». 

2. Секретаря конкурсної комісії Мельник Людмилу Анатоліївну, яка 
зазначила, що Биструшкін Ярослав Олександрович та Овсієнко Олег 
Іванович подали документи відповідно до переліку, визначеного Законом 
України «Про культуру» та оприлюдненого на сайті Державного управління 
справами. Разом з тим Хрущ Сергій Вікторович надав не повний пакет 
документів - у ньому є тільки один рекомендаційний лист. У статті 214 

Закону України «Про культуру» передбачено перелік документів для подання 
особою, яка бере участь у конкурсі, у т. ч. два рекомендаційні листи 
довільної форми. 

3. Членів конкурсної комісії Когут Оксану Володимирівну, Кориська 
Анатолія Петровича, Романчишина Василя Григоровича, Солов'яненка 
Анатолія Анатолійовича, Чубко Олесю Петрівну, які виступили щодо 
відповідності кандидатів вимогам Закону України «Про культуру». 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 
СЛУХАЛИ: головуючого на першому засіданні конкурсної комісії 

Романчишина Василя Григоровича, який запропонував членам конкурсної 
комісії на основі аналізу поданих конкурсантами документів здійснити 
індивідуальне голосування стосовно допуску кожного кандидата до 
подальшої участі в конкурсному доборі на посаду генерального директора 
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Національного культурного центру України у м. Москві. 
Романчишин Василь Григорович запропонував членам конкурсної 

комісії проголосувати за допуск до участі в конкурсному доборі 
БИСТРУШКІНА Ярослава Олександровича. 

Результат голосування: 
За 7 Проти 0 Утрималися 0 

УХВАЛИЛИ: допустити до участі в повторному конкурсному доборі 
на посаду генерального директора Національного культурного центру 
України у м. Москві БИСТРУШКІНА Ярослава Олександровича. 

СЛУХАЛИ: головуючого на першому засіданні конкурсної комісії 
Романчишина Василя Григоровича, який запропонував членам конкурсної 
комісії проголосувати за допуск до участі в конкурсному доборі ОВСІЄНКА 
Олега Івановича. 

Результат голосування: 
За 7 Проти 0 Утрималися 0 

УХВАЛИЛИ: допустити до участі в повторному конкурсному доборі 
на посаду генерального директора Національного культурного центру 
України у м. Москві ОВСІЄНКА Олега Івановича. 

СЛУХАЛИ: Романчишина Василя Григоровича, який запропонував 
членам конкурсної комісії проголосувати за допуск до участі в повторному 
конкурсному доборі ХРУЩА Сергія Вікторовича. 

Результат голосування: 
За 5 Проти 0 Утрималися 2 

УХВАЛИЛИ: допустити до участі в повторному конкурсному доборі 
на посаду генерального директора Національного культурного центру 
України у м. Москві ХРУЩА Сергія Вікторовича за умови подання ним до 
другого засідання конкурсної комісії документів, які передбачені для участі в 
конкурсі, а саме другого рекомендаційного листа. 
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

СЛУХАЛИ: головуючого на першому засіданні конкурсної комісії 
Романчишина Василя Григоровича, який запропонував установити 
учасникам конкурсного добору регламент для презентації проектів програми 
розвитку Національного культурного центру України у м. Москві на один і 
п'ять років до 10 хвилин. 

Результат голосування: 
За 7 Проти 0 Утрималися 0 

УХВАЛИЛИ: встановити учасникам конкурсного добору регламент 
для презентації проектів програми розвитку Національного культурного 
центру України у м. Москві на один і п'ять років до 10 хвилин. 
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З П'ЯТОГО ПИТАННЯ: 
СЛУХАЛИ: головуючого на першому засіданні конкурсної комісії 

Романчишнна Василя Григоровича, який запропонував членам конкурсної 
комісії визначитися зі способом голосування для прийняття рішення про 
визначення переможця конкурсного добору на посаду генерального 
директора Національного культурного центру України у м. Москві. Члени 
конкурсної комісії Корисько Анатолій Петрович, Романчишин Василь 
Григорович, Солов'яненко Анатолій Анатолійович - запропонували таємний 
спосіб голосування, Чубко Олеся Петрівна - розглянути технічну можливість 
таємного способу голосування для тих членів конкурсної комісії, які будуть 
присутні на засіданні в режимі відеоконференції. 

Результат голосування: 
За 7 Проти 0 Утрималися 0 

УХВАЛИЛИ: провести таємне голосування конкурсної комісії 
(з використанням бюлетенів) для визначення переможця конкурсу. 
З ШОСТОГО ПИТАННЯ: 

СЛУХАЛИ: головуючого на першому засіданні конкурсної комісії 
Романчишина Василя Григоровича, який запропонував провести друге 
засідання конкурсної комісії 11 листопада 2021 року о 10 годині 

Результат голосування: 
За 7 Проти 0 Утрималися 0 

УХВАЛИЛИ: провести друге засідання конкурсної комісії 
11 листопада 2021 року о 10 годині. 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАСІДАННЯ ВИРІШИЛИ: 
1. Допустити до участі в повторному конкурсному доборі на посаду 

генерального директора Національного культурного центру України у 
м.Москві: БИСТРУШКІНА Ярослава Олександровича, ОВСІЄНКА Олега 
Івановича, ХРУЩА Сергія Вікторовича (за умови подання до другого 
засідання конкурсної комісії документів, які передбачені для участі в конкурсі, 
а саме другого рекомендаційного листа). 

2. Застосовувати таємний спосіб голосування (з використанням 
бюлетенів) під час прийняття рішення про визначення переможця 
конкурсного добору на посаду генерального директора Національного 
культурного центру України у м. Москві. 

3. Встановити учасникам конкурсного добору регламент для 
презентації проектів програми розвитку Національного культурного центру 
України у м. Москві на один і п'ять років не більш як 10 хвилин. 

4. Провести друге засідання конкурсної комісії для проведення 
повторного конкурсного добору на посаду генерального директора 
Національного культурного центру України у м. Москві 11 листопада 
2021 року о 10 годині. 
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Засідання завершено. 

Додаток: відеофайл запису засідання конкурсної комісії. 

Члени конкурсної комісії: 

Прізвище, ім'я та по батькові 
членів конкурсної комісії 

Підпис 

ГРИДЖУК 
Лариса Анатоліївна 
КВАСОВА 
Ольга Володимирівна 

іі 1 

КОГУТ 
Оксана Володимирівна 
КОРИСЬКО 
Анатолій Петрович 
РОМАНЧИШИН 
Василь Григорович 
СОЛОВ'ЯНЕНКО 
Анатолій Анатолійович 

/ 1 
ЧУБКО 
Олеся Петрівна 

Секретар конкурсної комісії 0 а ' / Л. А. Мельник 


