
 ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник Міністра оборони України 
 
 

                                                         Ю.В.ГУСЄВ 
“____”___________2015 року 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  
засідання постійно діючої комісії для проведення конкурсного відбору керівників 

державних суб’єктів господарювання,  
що належать до сфери управління  Міністерства оборони України  

 
05 травня 2015 року                                                                                     м. Київ 

 
Головуючий: тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту 

економічної діяльності Міністерства оборони України Білоус С.М.  
 
Секретар:  начальник адміністративного відділу Департаменту економічної 

діяльності Міністерства оборони України Калашник Б.О. 
     
Присутні:  
директор Департаменту кадрової політики Міністерства оброни України      

Яцино О.В.; 
заступник директора юридичного Департаменту Міністерства оборони України 

Левчук В.Д.; 
заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового 

контролю Міністерства оборони України полковник Кириченко С.В.  
заступник директора департаменту – начальник фінансово-економічного відділу 

Департаменту економічної діяльності Міністерства оборони України Романчук І.В.;  
тимчасово виконуюча обов’язки заступника директора департаменту-начальник 

фінансово-економічного відділу Департаменту капітального будівництва Міністерства 
оборони України Матвєєва В.М.; 

тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора Концерну 
“Військессетменеджмент” Усачов О.М.; 

 
Порядок денний:  
1. Розгляд конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсного 

відбору на посади керівників державного підприємства “Івано-Франківський 
військовий ліспромкомбінат” та державного підприємства “Черкаське військове 
лісництво”. 

 
Виступив: тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту 

економічної діяльності Міністерства оборони України Білоус С.М.  
У своєму виступі нагадав присутнім діючу нормативно-правову базу з питань 

конкурсного відбору керівників державних підприємств, зосередив увагу присутніх на 
необхідність чесності, прозорості, відкритості та неупередженості у роботі комісії. 

 
Встановили:  
1. Претенденти на заміщення посад директора державного підприємства “Івано-

Франківський військовий ліспромкомбінат” Гриник П.І та директора державного 
підприємства “Черкаське військове лісництво” Юрик П.М. на засідання комісії не 
з’явилися. 
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Слухали: 
претендентів на заміщення посади директора державного підприємства “Івано-

Франківський військовий ліспромкомбінат” – Бруцького Ю.В., Гизимчука М.В., 
Гребенюка Б.Т., Даніва І.М., Іванчука В.М., Кузьовича В.С., Левківа І.В.,  
Миргорода М.Б., Никончука Т.В., Сеніва В.І., Яцука Б.В.; 

претендентів на заміщення посади директора державного підприємства 
“Черкаське військове лісництво” –     Козлова Е.О., Кондрата Д.Б., Вовкодавця С.В., 
Цюрупу О.П., Смолковського В.О., Пилявського О.М., Никончука В.І. 

 
Голосували за те, щоб визначити переможцем конкурсу на заміщення посади 

директора державного підприємства “Івано-Франківський військовий 
ліспромкомбінат”:  

Бруцького Ю.В. – за – 2; 
                                проти – 4; 
                                утрималися – 0; 
Гизимчука М.В. – за – 0; 
                                проти – 6; 
                                утрималися – 0; 
Гребеняка Б.Т. –   за – 1; 
                               проти – 0; 
                                утрималися – 5; 
Даніва І.М.–           за – 0; 
                               проти – 6; 
                               утрималися – 0; 
Іванчука В.М. –     за – 3; 
                               проти – 0; 
                               утрималися – 3; 
Кузьовича В.С. –  за – 3; 
                               проти – 1; 
                               утрималися – 2; 
Левківа І.В. –         за – 1; 
                               проти – 4; 
                               утрималися – 1; 
Миргорода М.Б. – за – 2; 
                               проти – 3; 
                               утрималися – 1; 
Никончука Т.В. –  за – 2; 
                               проти – 2; 
                               утрималися – 2; 
Сеніва В.І.–            за – 3; 
                               проти – 2; 
                               утрималися – 1; 
Яцука Б.В –            за – 0; 
                               проти – 6; 
                               утрималися – 0. 
 
Голосували за те, щоб визначити переможцем конкурсу на заміщення посади 

директора державного підприємства “Черкаське військове лісництво”: 
Козлова Е.О. –        за – 0; 
                               проти – 6; 
                               утрималися – 0; 
Кондрата Д.Б.–      за – 0; 
                               проти – 6; 
                               утрималися – 0; 
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Вовкодавця С.В., – за – 4; 
                               проти – 0; 
                               утрималися – 2; 
Цюрупу О.П. –      за – 0; 
                               проти – 6; 
                               утрималися – 0; 
Смолковського В.О. – за – 4; 
                               проти – 0; 
                               утрималися – 2; 
Никончука В.І. –  за – 0; 
                               проти – 4; 
                               утрималися – 2; 
Пилявського О.М. –  за – 3; 
                               проти – 1; 
                               утрималися – 2. 
 
Вирішили:  
1. Запропонувати претендентам на заміщення посад керівників державних 

підприємств, які набрали найбільшу кількість голосів, пройти психофізіологічне 
інтерв’ю із застосуванням поліграфа. 

2. Конкурсній комісії за результатами проведення психофізіологічного інтерв’ю 
із застосуванням поліграфа запропонувати Міністру оборони України кандидатури для 
призначення керівників державного підприємства “Івано-Франківський військовий 
ліспромкомбінат” та державного підприємства “Черкаське військове лісництво”.  

3. Департаменту економічної діяльності Міністерства оборони України 
забезпечити оприлюднення цього протоколу на WEB-сторінці інтернет-порталу 
Міністерства оборони України.  
 
Тимчасово виконуючий обов’язки директора 
Департаменту економічної діяльності 
Міністерства оборони України                                                                          С.М.БІЛОУС 
 
Директор Департаменту  
кадрової політики  
Міністерства оборони України                                                                            О.В.ЯЦИНО 
 
Заступник директора 
Юридичного Департаменту  
Міністерства оборони України                                                                          В.Д.ЛЕВЧУК 
 
Заступник директора Департаменту  
внутрішнього аудиту та фінансового контролю 
Міністерства оборони України                                                                  С.В.КИРИЧЕНКО 
 
Тимчасово виконуючий обов’язки  
Генерального директора Концерну  
“Військессетменеджмент”                                                                                О.М.УСАЧОВ 
 
Тимчасово виконуюча обов’язки  
заступника директора департаменту –  
начальник фінансово-економічного відділу  
Департаменту капітального будівництва  
Міністерства оборони України                                                                  В.М.МАТВЄЄВА  
 

  


