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КОРИСЬКО 
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хол 2 поверху 

виконавчий директор Громадської організації 
«Центр економічної стратегії», член Ради з питань 
розвитку Національного культурно-мистецького та 
музейного комплексу «Мистецький арсенал» 

заступник Голови наглядової ради Громадської 
організації «Сила Українського Духу!» 

радник Всеукраїнської громадської організації 
«Український Дельфійський Комітет», генеральний 
директор Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Українська дирекція міжнародних конкурсів та 
мистецьких програм «АРТ-Україна», заслужений 
діяч мистецтв України, професор 

генеральний директор - художній керівник 
Національного заслуженого академічного 
українського народного хору України імені 
Г. Г. Верьовки, заслужений діяч мистецтв України, 
народний артист України, професор Національного 
педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова, кандидат філософських наук 

провідна ведуча програми творчого об'єднання 
суспільно-політичного мовлення творчо-
виробничого об'єднання «иА:Перший» дирекції 
телебачення Акціонерного товариства «Національна 
суспільна телерадіокомпанія України» 

народний депутат України VIII скликання, перший 
заступник голови Комітету Верховної Ради України 
з питань духовності і культури (2014-2019), 
заступник Міністра культури, молоді та спорту 
України (2019-2020) 
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ПРАДЄДОВИЧ 
Дмитро 
В ол одимирович 

ТИМОШЕНКО 
Максим 
Олегович 

ЧЕРНЕЦЬ 
Василь 
Гнатович 

виконавчий директор Громадської організації 
«Україна.Всесвіт.Майбутнє», незалежний фахівець у 
сфері культури 

ректор Національної музичної академії України 
імені П. І. Чайковського, доктор філософії, 

науковець-культуролог, хоровий 
диригент, заслужений діяч мистецтв України, 
громадський діяч 

професор, 

ректор Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв Міністерства культури та 
інформаційної політики України, заслужений 
працівник освіти України, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, доктор філософії, 
професор, академік 

Секретар конкурсної комісії - Мельник Людмила Анатоліївна. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Затвердження порядку денного засідання конкурсної комісії для 

проведення конкурсного добору на посаду генерального директора 
Державного підприємства «Національний культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький арсенал». 

2. Затвердження бюлетенів для голосування під час прийняття 
рішення про визначення переможця конкурсного добору на посаду 
генерального директора Державного підприємства «Національний 
культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал». 

3. Визначення порядку проведення співбесіди з кандидатами на 
посаду генерального директора Державного підприємства «Національний 
культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» та 
встановлення регламенту виступу для презентації проектів програми 
розвитку Державного підприємства «Національний культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький арсенал» на один і п'ять років. 

4. Проведення співбесіди з кандидатами на посаду генерального 
директора Державного підприємства «Національний культурно-мистецький 
та музейний комплекс «Мистецький арсенал», заслуховування публічних 
презентацій проектів програм розвитку закладу культури на один і п'ять 
років. 

5. Прийняття конкурсною комісією рішення про визначення 
переможця конкурсного добору на посаду генерального директора 
Державного підприємства «Національний культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький арсенал» шляхом голосування. 

6. Інше. 



з 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

„ С Л У Х А Л И : голову конкурсної комісії Чернеця Василя Гнатовича 
якии повідомив про кількісний склад конкурсної комісії, кількість присутніх 
та відсутніх членів комісії, наявність кворуму. Запропонував затвердити 
порядок денний засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного 
добору на посаду генерального директора Державного підприємства 
«Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 
арсенал». 

Результат голосування: 
За 9 ПРОТИ 0 І Утрималися 0 

УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії 
для проведення конкурсного добору на посаду генерального директора 
Державного підприємства «Національний культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький арсенал». 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

СЛУХАЛИ: Секретаря конкурсної комісії Мельник Людмилу 
Анатоліївну, яка нагадала, що конкурсна комісія на попередньому засіданні 
прийняла рішення про таємне голосування (з використанням бюлетенів) для 
визначення переможця конкурсу, а один член конкурсної комісії може 
віддати свій голос лише за одного з кандидатів на посаду генерального 
директора Державного підприємства «Національний культурно-мистецький 
та музейний комплекс «Мистецький арсенал». У зв'язку з цим запропонувала 
затвердити форму бюлетеня, в якій позначкою «+» («плюс») або іншою 
позначкою в колонці «За» під час голосування необхідно поставити відмітку 
навпроти лише одного кандидата. 

Результат голосування: 
За 9 Проти 0 Утрималися 0 

УХВАЛИЛИ: форму бюлетеня для проведення таємного голосування 
(з використанням бюлетенів) конкурсної комісії для визначення переможця 
конкурсу. 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Чернеця Василя Гнатовича, 
який запропонував проводити співбесіду з кандидатами на посаду 
генерального директора Державного підприємства «Національний 
культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» в 
алфавітному порядку прізвищ і встановити регламент виступу для 
презентації проектів програми розвитку Державного підприємства 
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«Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 
арсенал» на один і п'ять років до 10 хвилин та до 10 хвилин - для надання 
відповідей на запитання. 

Результат голосування: 

За 9 П Р 0 Т И 0 Утрималися 0 

УХВАЛИЛИ: проводити співбесіди з кандидатами на посаду 
генерального директора Державного підприємства «Національний 
культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» в 
алфавітному порядку та встановити регламент виступу для презентації 
проектів програми розвитку Державного підприємства «Національний 
культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» на один 
і п'ять років до 10 хвилин та до 10 хвилин - для надання відповідей на 
запитання. 

СЛУХАЛИ: Секретаря конкурсної комісії Мельник Людмилу 
Анатоліївну, яка: 

довела до відома членів конкурсної комісії інформацію щодо 
відповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним статтею 21і Закону 
України «Про культуру», кандидатів на посаду генерального директора 
Державного підприємства «Національний культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький арсенал» і допоміжних критеріїв під час 
голосування на користь кандидатів згідно зі статтею 215 Закону України «Про 
культуру»; 

повідомила, що в телефонному режимі кандидат на участь у 
конкурсному доборі на посаду генерального директора Державного 
підприємства «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс 
«Мистецький арсенал» ДЕМУРА Алла Анатоліївна відмовилася від 
подальшої участі в конкурсному доборі; 

зазначила, що до Державного управління справами надійшов 
рекомендаційний лист від Міністерства освіти і науки України щодо 
Дідковського Ігоря Миколайовича. 

СЛУХАЛИ: 
1. Кандидатів на посаду генерального директора Державного 

підприємства «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс 
«Мистецький арсенал» БАЛАШОВУ Ольгу Олександрівну, 
БЕРЕЗНИЦЬКОГО Євгена Олеговича, ДАНИЛЮК Ольгу Володимирівну,' 
ДІДКОВСЬКОГО Ігоря Миколайовича, ЗАБОЛОТНУ Наталію Пилипівну! 
КИСЛЯН Ірину Павлівну, КУЛИНЯКА Михайла Андрійовича! 
НЕДЗЕЛЬСЬКОГО Романа Стефановича, ОСТРОВСБКУ-ЛЮТУ Олесю 
Богданівну, які презентували проекти програм розвитку закладу культури на 
один і п'ять років, відповідали на запитання. 
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2. Членів конкурсної комісії Вишлінського Гліба Вікторовича, Звіра 
Богдана Романовича, Кориська Анатолія Петровича, Корінця Зеновія 
Михайловича, Лубківську Мирославу Анатоліївну, Подоляк Ірину Ігорівну 
Тимошенка Максима Олеговича, Чернеця Василя Гнатовича, які виступили з 
приводу поданих кандидатами проектів розвитку, задавали їм питання. 

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

СЛУХАЛИ: 
1. Голову конкурсної комісії Чернеця Василя Гнатовича, який 

запропонував членам конкурсної комісії обрати переможця конкурсу з числа 
кандидатів, допущених до участі в доборі на посаду генерального директора 
Державного підприємства «Національний культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький арсенал». 

Провели таємне голосування (з використанням бюлетенів) про обрання 
переможця конкурсу на посаду генерального директора Державного 
підприємства «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс 
«Мистецький арсенал». Результат голосування: 

БАЛАШОВА Ольга Олександрівна 
БЕРЕЗНИЦБКИЙ Євген Олегович 
ДАНИЛЮК Ольга Володимирівна 
ДІДКОВСЬКИЙ Ігор Миколайович 
ЗАБОЛОТНА Наталія Пилипівна 
КИСЛЯН Ірина Павлівна 
КУЛИНЯК Михайло Андрійович 
НЕДЗЕЛЬСБКИЙ Роман Стефанович 
ОСТРОВСБКА-ЛЮТА Олеся Богданівна 

0 голосів «ЗА» 
0 голосів «ЗА» 
0 голосів «ЗА» 
0 голосів «ЗА» 
1 голос «ЗА» 
1 голос «ЗА» 
4 голоси «ЗА» 
0 голосів «ЗА» 
З голоси «ЗА» 

УХВАЛИЛИ: 

Відхилити всі кандидатури та провести повторний конкурсний добір на 
посаду генерального директора «Національний культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький арсенал», оскільки відповідно до статті 215 

Закону України «Про культуру» рішення конкурсної комісії вважається 
прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала 
більшість від затвердженого складу конкурсної комісії. 

За результатами засідання ВИРІШИЛИ: 

Відхилити всі кандидатури та провести повторний конкурсний добір на 
посаду генерального директора «Національний культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький арсенал» у порядку, визначеному статтями 
211-2Р Закону України «Про культуру». 



Засідання завершено. 

Додаток: відеофайл запису засідання конкурсної комісії. 

Члени конкурсної комісії: 

ВИШЛІНСЬКИИ 
Гліб Вікторович 
ЗВІР 
Богдан Романович 
КОРИСЬКО 
Анатолій Петрович 
КОРІНЕЦЬ 
Зеновій Михайлович 
ЛУБКІВСЬКА 
Мирослава Анатоліївна 
ПОДОЛЯК 
Ірина Ігорівна 
ПРАДЄДОВИЧ 
Дмитро Володимирович 
ТИМОШЕНКО 
Максим Олегович 
ЧЕРНЕЦЬ 
Василь Гнатович 

Секретар конкурсної комісії Л.А.Мельник 


