
 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  

 
08 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. (участі в голосуванні 
не брав). 

     
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 капітального будівництва Міністерства 

оборони України генерал-майор Бичков О. П.; 
           заступник директора Військово-медичного департаменту Міністерства 
оборони України  полковник медичної служби Ляшенко О.О.;                                        

заступник директора департаменту – начальник фінансово-економічного 
відділу Департаменту економічної діяльності Міністерства оборони України 
Романчук І.В. (участі в голосуванні не брав).;  

головний спеціаліст фінансово-економічного відділу Департаменту 
капітального будівництва Міністерства оборони України Старченко А.Я. (участі 
в голосуванні не брав); 

головний спеціаліст відділу кадрової роботи з державними службовцями та 
керівниками державних підприємств Департаменту кадрової політики 
Міністерства оброни України Дергачова Л.П. (участі в голосуванні не брала); 

 
Порядок денний:  
1. Розгляд питання щодо допуску до конкурсу претендентів на заміщення 

посади Генерального директора Концерну “Військессетменеджмент”, 
функціональне управління яким покладено на Департамент економічної 
діяльності Міністерства оборони України, який оголошено 09.04.2014 відповідно 
до п. 4 наказу Міністерства оборони України від 31.03.2014 до № 141 “Про 
перейменування Концерну “Воєнремсервіс” та внесення змін до його Статуту.  



 

 

2

 

Встановили:  
1. На розгляд комісії для допуску до конкурсу на заміщення посади 

Генерального директора Концерну “Військессетменеджмент” надали документи: 
Мезенцев В.О., Поздняков А.М., Усачов О.М. 

 

Вирішили:  
 

1. За результатами розгляду наданих документів допустити до конкурсу на 
заміщення посади Генерального директора Концерну “Військессетменеджмент”: 
Мезенцева В.О., Позднякова А.М., Усачова О.М. 

2. Запропонувати допущеним до конкурсу претендентам на заміщення 
посади Генерального директора Концерну “Військессетменеджмент” з 
08.05.2015 до 29.05.2015 подати на розгляд комісії конкурсні пропозиції. 

3. Засідання комісії з розгляду конкурсних пропозицій провести 29.05.2015 
о 10.00 у приміщенні Департаменту економічної діяльності (у разі зміни часу та 
місця проведення засідання комісії буде повідомлено додатково). 

4. Департаменту економічної діяльності Міністерства оборони України 
забезпечити оприлюднення цього протоколу, інформації, що стосується 
фінансово-економічного стану Концерну “Військессетменеджмент” (згідно 
вимог п. 16 постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 “Про 
проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки”, та довідкової інформації про Концерн 
“Військессетменеджмент” на WEB-сторінці інтернет-порталу Міністерства 
оборони України та у газеті “Народна Армія”.  

  
Голосували: за – одноголосно.  
 

Директор Департаменту  
кадрової політики  
Міністерства оборони  України                                                                О.В.ЯЦИНО 
 
Тимчасово виконуючий обов’язки директора 
Департаменту економічної діяльності 
Міністерства оборони України                                                               С.М.БІЛОУС 
  
Заступник директора 
Юридичного департаменту  
Міністерства оборони України                                                               В.Д.ЛЕВЧУК 
 
Заступник директора капітального будівництва 
Міністерства оборони України  
генерал-майор                                                                                           О.П.БИЧКОВ  
 
Заступник директора Департаменту  
внутрішнього аудиту та фінансового контролю 
Міністерства оборони України                                                        
полковник                                                                                         С.В.КИРИЧЕНКО 
 
Заступник директора  
Військово-медичного департаменту  
Міністерства оборони України                                                         
полковник медичної служби                                                              О.О.ЛЯШЕНКО 


