
ПРОТОКОЛ
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної 

посади директора Комунального підприємства 
«Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради

від 12 серпня 2020 року м. Глухі в

Засідання розпочалось: о 10:00 год. 
Засідання закінчилось: о 12:20 год.

На засіданні присутні:
ГАЛУСТЯН Валерій Едуардович, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради, голова комісії.
КАГЦЕНКО Тетяна Олександрівна, начальник організаційно-контрольного 

відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету, секретар комісії.
ВОРОЖКО Анатолій Іванович, заступник директора -  начальник 

управління систем життєзабезпечення та енергоефективності департаменту 
житлово-комунального господарства та енергоефективності Сумської обласної 
державної адміністрації.

МИХАИЛИК Тетяна Владиславівна, депутат Глухівської міської ради. 
МОСКАЛЕНКО Анатолій Олександрович, депутат Глухівської міської

ради.
САВИЦЬКИИ Олексій Дмитрович, депутат Глухівської міської ради. 
СТЕЦЕНКО Дмитро Миколайович, депутат Глухівської міської ради.
На засіданні відсутні:
СТЕПАНОВА Марія Вікторівна, начальник відділу з правової та 

внутрішньої політики міської ради (відпустка).

СЛУХАЛИ:
Галустяна В.Е., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради, голову комісії, який запропонував проголосувати за такий 
порядок денний роботи комісії:

1. Про організацію роботи та повноважність засідання конкурсної комісії.
2. Про розгляд документів, поданих кандидатами на заміщення вакантної 

посади директора Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» 
Глухівської міської ради, перевірку їх комплектності, повноти та відповідності 
вимогам Положення та чинного законодавства.

3. Про допуск кандидатів на заміщення вакантної посади директора 
Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» Глухівської міської 
ради до участі в конкурсі.

4. Проведення співбесіди з кандидатами на заміщення вакантної посади 
директора Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» 
Глухівської міської ради.

5. Прийняття рішення.



ГОЛОСУВАЛИ:
Г АЛУСТЯН Валерій Едуардович «за»
КАЩЕНКО Тетяна Олександрівна «за»
ВОРОЖКО Анатолій Іванович «за»
МИХАЙЛИК Тетяна Владиславівна «за» 
МОСКАЛЕНКО Анатолій Олександрович «за»
САВИЦЬКИЙ Олексій Дмитрович «за»
СТЕЦЕНКО Дмитро Миколайович «за»

ВИРІШИЛИ:
затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального підприємства 
«Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради:

1. Про організацію роботи та повноважність засідання конкурсної комісії.
2. Про розгляд документів, поданих кандидатами на заміщення вакантної 

посади директора Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» 
Глухівської міської ради, перевірку їх комплектності, повноти та відповідності 
вимогам Положення та чинного законодавства.

3. Про допуск кандидатів на заміщення вакантної посади директора 
Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» Глухівської міської 
ради до участі в конкурсі.

4. Проведення співбесіди з кандидатами на заміщення вакантної посади 
директора Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» 
Глухівської міської ради.

5. Прийняття рішення.

1. Про організацію роботи та повноважність засідання конкурсної 
комісії.

СЛУХАЛИ:
Кащенко Т.О., начальника організаційно-контрольного відділу апарату 

міської ради та її виконавчого комітету, секретаря комісії, яка повідомила, що 
конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального підприємства 
«Глухівський тепловий район» міської ради проводиться відповідно до 
Положення про конкурсний відбір кандидатів на посади керівників підприємств, 
що належать до комунальної власності Глухівської міської ради, затвердженого 
рішенням міської ради від 20.05.2020 №443.

Також вона проінформувала, що кожен член конкурсної комісії 
зобов’язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення 
конкурсного відбору з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання 
корупції». У разі виникнення конфлікту інтересів, члени конкурсної комісії 
зобов’язані в невідкладному порядку самостійно подати до Глухівської міської 
ради письмову заяву про самовідвід.

Кащенко Т.О. запитала у членів комісії про те, чи є у них конфлікт 
інтересів, чи є вони близькими особами кандидатам Мартиненку Андрію 
Вячеславовичу та Колоші Миколі Олександровичу (члени комісії надали 
відповідь про відсутність конфлікту інтересів).



Кащенко Т.О. вказала, що засідання конкурсної комісії є повноважним, 
адже в ньому бере участь більше половини від загального складу конкурсної 
комісії, зокрема, з восьми членів конкурсної комісії, склад якої затверджений 
рішенням міської ради, присутні семеро членів комісії.

Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від присутніх 
членів комісії шляхом відкритого поіменного голосування, і оформляється 
протоколом засідання, який підписується всіма присутніми на засіданні членами 
конкурсної комісії.

Непідписання протоколу конкурсної комісії одним або декількома 
присутніми на засіданні членами конкурсної комісії не має правових наслідків 
для чинності такого протоколу.

Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. 
Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому члену конкурсної 
комісії або іншій особі не дозволяється.

Засідання конкурсної комісії є відкритими для представників засобів 
масової інформації та громадськості.

Кащенко Т.О. повідомила про те, що на засіданні конкурсної комісії 
присутні Трохименко Віталій, який здійснює відеозйомку засідання конкурсної 
комісії, представник засобів масової інформації Степанова Аліна та заступник 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Васильєва 
Маріанна. При цьому присутнім заборонено будь-яким чином втручатися чи 
перешкоджати роботі конкурсної комісії.

Вона запропонувала проголосувати за те, що конкурсна комісія з 
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального 
підприємства «Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради є 
повноважною та розпочати конкурс.

ГОЛОСУВАЛИ:
ГАЛУСТЯН Валерій Едуардович 
КАЩЕНКО Тетяна Олександрівна 
ВОРОЖКО Анатолій Іванович 
МИХАЙЛИК Тетяна Владиславівна 
МОСКАЛЕНКО Анатолій Олександрович 
САВИЦЬКИЙ Олексій Дмитрович 
СТЕЦЕНКО Дмитро Миколайович

ВИРІШИЛИ:
Визнати, що конкурсна комісія з проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади директора Комунального підприємства «Глухівський тепловий 
район» Глухівської міської ради є повноважною та розпочати конкурс.

2. Про розгляд документів, поданих кандидатами на заміщення 
вакантної посади директора Комунального підприємства «Глухівський 
тепловий район» Глухівської міської ради, перевірку їх комплектності, 
повноти та відповідності вимогам Положення та чинного законодавства.
СЛУХАЛИ:

«за»
«за»
«за»
«за»
«за»
«за»
«за»



Кащенко Т.О., начальника організаційно-контрольного відділу апарату 
міської ради та її виконавчого комітету, секретаря комісії, яка повідомила, що 
конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального підприємства 
«Глухівський тепловий район» було оголошено відповідно до рішення 
Глухівської міської ради від 26.06.2020 № 466, і оприлюднено на офіційному 
сайті Глухівської міської ради. Інформація про дату, час та місце проведення 
конкурсного відбору була оприлюднена на офіційному сайті Глухівської міської 
ради та повідомлена кандидатам за 48 годин до його початку.

Документи приймались секретарем конкурсної комісії Кащенко Тетяною 
Олександрівною до 5 серпня 2020 року включно в приміщенні виконавчого 
комітету Глухівської міської ради за адресою: м. Глухів, вул. Шевченка,6, 
кабінет № 9.

Для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора 
Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» подали повні пакети 
документів дві особи:

МАРТИНЕНКО Андрій Вячеславович -  3 серпня 2020 року:
КОЛОША Микола Олександрович -  5 серпня 2020 року.
Секретар конкурсної комісії Кащенко Т.О. вказала, що кандидатом на 

посаду керівника комунального підприємства може бути особа, яка відповідає 
таким вимогам:

громадянство України;
вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра; 
досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, установах, 

організаціях незалежно від форм власності або в органах державної влади та 
місцевого самоврядування;

знання та вільне володіння державною мовою;
здатність за своїми діловими, професійними та моральними якостями 

виконувати обов’язки керівника.
Не може бути кандидатом на посаду керівника комунального підприємства 

особа, яка:
за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною; 
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку 
протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення;

притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, 
до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або 
правопорушення, пов’язаного з корупцією;

відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права 
займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, або обіймати певні посади;

у разі призначення (обрання) буде безпосередньо підпорядкованою особі, 
яка є її близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції»;

не відповідає вищезазначеним кваліфікаційним вимогам.



Секретар конкурсної комісії Кащенко Т.О. запропонувала розглянути подані 
кандидатами документи (йде ознайомлення) та у зв’язку з тим, що вони подані 
згідно з наведеним переліком визнати, що документи кандидатів Мартиненка 
A.B. та Колоші М.О. прийняті відповідно до вимог Положення про конкурсний 
відбір кандидатів на посади керівників підприємств, що належать до комунальної 
власності Глухівської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 
20.05.2020 №443.

ГОЛОСУВАЛИ:
ГАЛУСТЯН Валерій Едуардович 
КАЩЕНКО Тетяна Олександрівна 
ВОРОЖКО Анатолій Іванович 
МИХАЙЛИК Тетяна Владиславівна 
МОСКАЛЕНКО Анатолій Олександрович 
САВИЦЬКИЙ Олексій Дмитрович 
СТЕЦЕНКО Дмитро Миколайович

ВИРІШИЛИ:
Визнати, що документи кандидатів на заміщення вакантної посади 

директора Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» 
Глухівської міської ради Мартиненка A.B. та Колоші М.О. прийняті відповідно 
до вимог Положення про конкурсний відбір кандидатів на посади керівників 
підприємств, що належать до комунальної власності Глухівської міської ради, 
затвердженого рішенням міської ради від 20.05.2020 №443.

3. Про допуск кандидатів на заміщення вакантної посади директора 
Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» Глухівської 
міської ради до участі в конкурсі.

СЛУХАЛИ: Кащенко Т.О., начальника організаційно-контрольного відділу 
апарату міської ради та її виконавчого комітету, секретаря конкурсної комісії, 
яка повідомила, що згідно з Положенням про конкурсний відбір кандидатів на 
посади керівників підприємств, що належать до комунальної власності 
Глухівської міської ради, затвердженим рішенням міської ради від 20.05.2020 
№443, особи, документи яких не відповідають зазначеним вимогам, за рішенням 
конкурсної комісії до конкурсу не допускаються. Кандидати, допущені до 
конкурсу, є його учасниками.

Вона запропонувала розглянути відповідність кандидатів на участь у 
конкурсі встановленим вимогам:

1) МАРТИНЕНКО Андрій Вячеславович, 1983 року народження, 
громадянин України, має вищу освіту, у 2007 році закінчив Сумський державний 
університет за спеціальністю «Фінанси», здобув кваліфікацію економіста; у 2016 
році закінчив Глухівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка за спеціальністю «Практична психологія», здобув 
кваліфікацію спеціаліста, практичного психолога в навчальний закладах, про що 
отримав відповідний диплом про перепідготовку.

Досвіду роботи на керівних посадах на підприємствах, установах.

«за»
«за»
«за»
«за»
«за»
«за»
«за»



організаціях незалежно від форм власності або в органах державної влади та 
місцевого самоврядування Мартиненко Андрій В ’ячеславович не має.

Проте він є керівником ГО «Глухівська міська федерація шахів» з 13 
грудня 2016 року, про що надав витяг з державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань.

Також в автобіографії Мартиненко A.B. надав інформацію, що з 2018 
року він очолив Благодійний фонд «Біла вежа», у 2019 році - створив шаховий 
клуб пам’яті Л.Д. Подобєдова при ліцеї-інтернаті з посиленою військово- 
фізичною підготовкою, де працював тренером;

2) КОЛОША Микола Олександрович -  1957 року народження, громадянин 
України, має вищу освіту, закінчив у 1976 році Глухівський технікум 
гідромеліорації та електрифікації с/г ім. С.А. Ковпака за спеціальністю 
«Механізація гідромеліоративних робіт», здобув кваліфікацію техніка-механіка; 
у 2005 році закінчив Сумський державний університет за напрямом підготовки 
«Економіка і підприємництво», здобув кваліфікацію бакалавра економіки і 
підприємництва за фаховим спрямуванням фінанси; у 2007 році закінчив 
Сумський державний університет за спеціальністю «Фінанси», здобув 
кваліфікацію економіста.

Має достатній досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, 
установах, організаціях незалежно від форм власності або в органах державної 
влади та місцевого самоврядування, зокрема: працював 16 років старшим 
майстром, начальником цеху, начальником енерго-механічного відділу Заводу 
агрегатних вузлів, 2 роки - директором ПП «Ремсервіс», 6 місяців - головним 
інженером фірми «Енергоінвест», 13 років - на посаді заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів Глухівської міської ради; останні 
5 років 2 місяці -  обіймає посаду директора (зараз в.о. директора) 
Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» міської ради.

Кащенко Т.О. запропонувала проголосувати за допущення кандидатів 
Мартиненка A.B. та Колоші М.О. до участі в конкурсі на заміщення вакантної 
посади директора Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» 
Глухівської міської ради окремо за кожну кандидатуру.

ГОЛОСУВАЛИ: щодо допущення до участі в конкурсі на заміщення вакантної 
посади директора Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» 
Глухівської міської ради кандидата Мартиненка A.B.

ГАЛУСТЯН Валерій Едуардович «за»
КАЩЕНКО Тетяна Олександрівна «за»
ВОРОЖКО Анатолій Іванович «за»
МИХАИЛИК Тетяна Владиславівна «за»
МОСКАЛЕНКО Анатолій Олександрович «за»
САВИЦЬКИЙ Олексій Дмитрович «за»
СТЕЦЕНКО Дмитро Миколайович «за»

ГОЛОСУВАЛИ: щодо допущення до участі в конкурсі на заміщення вакантної 
посади директора Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» 
Глухівської міської ради кандидата Колоші М.О.

ГАЛУСТЯН Валерій Едуардович «за»



КАЩЕНКО Тетяна Олександрівна «за»
ВОРОЖКО Анатолій Іванович «за»
МИХАШІИК Тетяна Владиславівна «за»
МОСКАЛЕНКО Анатолій Олександрович «за»
САВИЦЬКИЙ Олексій Дмитрович «за»
СТЕЦЕНКО Дмитро Миколайович «за»

ВИРІШИЛИ: допустити до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади 
директора Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» 
Глухівської міської ради кандидатів Мартиненка A.B. та Колошу М.О.

4. Проведення співбесіди з кандидатами на заміщення вакантної 
посади директора Комунального підприємства «Глухівський тепловий 
район» Глухівської міської ради.

СЛУХАЛИ:
Кащенко Т.О., начальника організаційно-контрольного відділу апарату 

міської ради та її виконавчого комітету, секретаря комісії, яка повідомила 
учасникам конкурсного відбору Мартиненку A.B. та Колоші М.О., що рішенням 
конкурсної комісії їх було допущено до участі в конкурсі.

Секретар комісії:
представила кандидатам членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні;
попередила кандидатів, що на засіданні конкурсної комісії ведеться 

відеозйомка, яка буде оприлюднена на сайті міської ради, що визначено чинним 
Порядком;

повідомила кандидатів, що з ними конкурсна комісія проведе співбесіди, 
під час якої врахує їх здатність висловлювати свої думки, комунікабельність, 
тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, 
уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий 
підхід до роботи, емоційну врівноваженість, визначить готовність і спроможність 
очолювати комунальне підприємство.

Запропонувала розпочати співбесіду і запросити на неї кандидатів у такому 
порядку, в якому були подані документи, а саме: спочатку заслухати Мартиненка 
A.B., а потім Колошу М.О.

ГОЛОСУВАЛИ:
ГАЛУСТЯН Валерій Едуардович 
КАЩЕНКО Тетяна Олександрівна 
ВОРОЖКО Анатолій Іванович 
МИХАЙЛИК Тетяна Владиславівна 
МОСКАЛЕНКО Анатолій Олександрович 
САВИЦЬКИЙ Олексій Дмитрович 
СТЕЦЕНКО Дмитро Миколайович

«за»
«за»
«за»
«за»
«за»
«за»
«за»



(йде співбесіда, заслуховуються пропозиції кандидатів Мартиненка A.B. та 
Колоші М.О. щодо перспективи розвитку комунального підприємства 
«Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради).

5. Прийняття рішення.

СЛУХАЛИ:
Кащенко Т.О., начальника організаційно-контрольного відділу апарат) 

міської ради та її виконавчого комітету, секретаря конкурсної комісії, яка 
запропонувала на підставі та за результатами проведених співбесід з 
кандидатами на заміщення вакантної посади директора Комунального 
підприємства «Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради прийняти 
рішення і проголосувати по кожному кандидату окремо.

ГОЛОСУВАЛИ: щодо визнання переможцем конкурсу на заміщення вакантної 
посади директора Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» 
Глухівської міської ради кандидата Мартиненка Андрія Вячеславовича:

ГАЛУСТЯН Валерій Едуардович «проти»______
КАЩЕНКО Тетяна Олександрівна «проти»______
ВОРОЖКО Анатолій Іванович «проти»______
МИХАЙЛИК Тетяна Владиславівна «утрималась»
МОСКАЛЕНКО Анатолій Олександрович «проти»______
САВИЦЬКИЙ Олексій Дмитрович «проти» ‘
СТЕЦЕНКО Дмитро Миколайович «проти»______

ГОЛОСУВАЛИ: щодо визнання переможцем конкурсу на заміщення вакантної 
посади директора Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» 
Глухівської міської ради кандидата Колоші Миколи Олександровича:

ГАЛУСТЯН Валерій Едуардович «за»_________
КАЩЕНКО Тетяна Олександрівна «за»_________
ВОРОЖКО Анатолій Іванович «за»_________
МИХАЙЛИК Тетяна Владиславівна «утрималась»
МОСКАЛЕНКО Анатолій Олександрович «за»______
САВИЦЬКИЙ Олексій Дмитрович «за»_________
СТЕЦЕНКО Дмитро Миколайович «за»

СЛУХАЛИ:
Стеценка Д.М., який з метою підготовки проекту рішення міської ради про 

затвердження керівника комунального підприємства «Глухівський тепловий 
район», запропонував рекомендувати укласти контракт з керівником 
підприємства терміном на 1 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:
ГАЛУСТЯН Валерій Едуардович 
КАЩЕНКО Тетяна Олександрівна 
ВОРОЖКО Анатолій Іванович 
МИХАЙЛИК Тетяна Владиславівна

«проти»
«проти»
«проти»
«за»



МОСКАЛЕНКО Анатолій Олександрович «проти»___
САВИЦЬКИЙ Олексій Дмитрович «проти» __
СТЕЦЕНКО Дмитро Миколайович «за»_________

СЛУХАЛИ:
Савицького О.Д,, який з метою підготовки проекту рішення міської ради 

про затвердження керівника комунального підприємства «Глухівський тепловий 
район», запропонував рекомендувати укласти контракт з керівником 
підприємства терміном на 3 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:
ГАЛУСТЯН Валерій Едуардович 
КАЩЕНКО Тетяна Олександрівна 
ВОРОЖКО Анатолій Іванович 
МИХАИЛИК Тетяна Владиславівна 
МОСКАЛЕНКО Анатолій Олександрович 
САВИЦЬКИЙ Олексій Дмитрович 
СТЕЦЕНКО Дмитро Миколайович

СЛУХАЛИ:
Галустяна В.Е,, голову конкурсної комісії, який запропонував прийняти 

рішення в цілому і визнати переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади 
директора Комунального підприємства «Глухівський тепловий район» кандидата 
Колошу Миколу Олександровича та рекомендувати міській раді затвердити його 
керівником підприємства «Глухівський тепловий район» терміном на 3 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:
ГАЛУСТЯН Валерій Едуардович «за»_________
КАЩЕНКО Тетяна Олександрівна «за»_________
ВОРОЖКО Анатолій Іванович «за» ________
МИХАЙЛИК Тетяна Владиславівна «утрималась»
МОСКАЛЕНКО Анатолій Олександрович «за»_______
САВИЦЬКИЙ Олексій Дмитрович « з а » _______
СТЕЦЕНКО Дмитро Миколайович «за»

« за»___
« з а » _
«за»
«проти»
«за»
«за»
«проти»

Голова комісії 

Секретар комісії

Валерій ГАЛУСТЯН

етяна КАЩЕНКО

Анатолій ВОРОЖКО 
Тетяна МИХАЙЛИК 
шатолій МОСКАЛЕНКО 

ексій САВИЦЬКИЙ 
Дмитро СТЕЦЕНКО


