
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

 

26.06.2019                 м. Черкаси          № 2 
 

 

другого засідання конкурсної  

комісії з проведення конкурсного  

відбору на зайняття посади 

директора комунальної установи  

Черкаської обласної ради  

"Черкаський обласний  

центр фізичного здоров’я  

населення "Спорт для всіх" 
    
Присутні: 

заступник голови комісії - Петров В. О. 

секретар комісії – Сундукова Т.О. 

члени комісії: Доманський В.М., Зеленський М.В., Мазур Л.О., Яременко О.І. 
 

Запрошені: Волошин О.О., Норенко А.І. – претенденти на посаду директора 

комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський обласний центр 

фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", Москалюк Т.І. – головний 

спеціаліст управління майном виконавчого апарату обласної ради. 

 

Присутні від громадськості: Лукашук А.Б. – голова ГО "Реабілітація ветеранів 

АТО через спорт", Мельниченко В. – учасник АТО. 
 

Порядок денний: 

1. Оголошення осіб, які заявили про взяття участі в конкурсі на посаду 

директора комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський 

обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх". 

2. Розгляд заяв претендентів і доданих до них документів. Прийняття 

рішення щодо допущення (або не допущення) претендента до участі в конкурсі 

на посаду директора комунальної установи Черкаської обласної ради 

"Черкаський обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" 

3. Визначення черговості виступів конкурсантів шляхом жеребкування. 

4. Заслуховування конкурсних пропозиції конкурсантів щодо 

перспективного плану розвитку комунальної установи Черкаської обласної ради 

"Черкаський обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та 

обговорення їх. Проведення співбесіди з учасниками конкурсу.   

5. Прийняття рішення за результатами конкурсу щодо переможця 

конкурсу на посаду директора комунальної установи Черкаської обласної ради 

"Черкаський обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та 

терміну укладання з ним контракту. 

Оголошення результатів конкурсного відбору.  
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1. 
 

СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – заступника голови  комісії, який повідомив присутніх, що 

заяви на участь у конкурсі на посаду директора комунальної установи 

Черкаської обласної ради "Черкаський обласний центр фізичного здоров’я 

населення "Спорт для всіх" з пакетом відповідних документів подано двома  

особами, а саме: Волошиним Олександром Олександровичем, який на цей час 

виконує обов’язки директора зазначеної установи, та Норенко Альоною 

Ігорівною. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію заступника голови комісії Петрова В.О. взяти до відома та 

врахувати у подальшій роботі конкурсної комісії. 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – заступника голови комісії, який зачитав вимоги визначені в 

Оголошенні про конкурс на посаду директора комунальної установи Черкаської 

обласної ради "Черкаський обласний центр фізичного здоров’я населення 

"Спорт для всіх" та докладно ознайомив членів комісії зі змістом наданих 

документів Волошина О.О. та Норенко А.І. Зауважив, що документи подані у 

повному обсязі та відповідають визначеним в Оголошенні вимогам. 
 

Яременко О.І. – член комісії, представник трудового колективу, яка 

повідомила, що на зборах трудового колективу комунальної установи 

Черкаської обласної ради "Черкаський обласний центр фізичного здоров’я 

населення "Спорт для всіх" вирішено підтримати кандидатуру Волошина О.О. 

на посаді директора. Крім того, зачитала лист Всеукраїнської організації «Спорт 

для всіх» щодо підтримки кандидатури  Волошина О.О.на конкурсну посаду та 

надала копії документів. 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо допущення Волошина О.О. до участі у конкурсі на посаду 

директора комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський 

обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх". 

"за" – 6 (одноголосно). 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо допущення Норенко А.І. до участі у конкурсі на посаду 

директора комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський 

обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх". 

"за" – 6 (одноголосно). 
 

ВИРІШИЛИ: 

Допустити Волошина О.О. та Норенко А.І. до участі у конкурсі на посаду 

директора комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський 

обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх".  
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3.  

СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – заступника голови комісії, який відкрив конверти 

із конкурсними пропозиціями Волошина О.О. та Норенко А.І. щодо 

перспективного плану розвитку комунальної установи Черкаської обласної ради 

"Черкаський обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", 

перерахував кількість аркушів документів, поданих Волошиним О.О. на                         

12 аркушах машинописного тексту; Норенко А.І. - на 3 аркушах машинописного 

тексту. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – заступник голови комісії, який запропонував визначити 

черговість заслуховування конкурсних пропозицій претендентів шляхом 

жеребкування. 
 

Сундукова Т.О. – секретар комісії, яка запропонувала претендентам 

обрати аркуш з номером щодо черговості виступу з конкурсними пропозиціями. 
 

За результатами проведеного жеребкування встановлено таку черговість 

виступу претендентів: 

№ 1 - Волошин  О.О. 

№ 2 – Норенко А.І. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника голови комісії Петрова В.О. взяти до відома. 

2. Встановити черговість виступу претендентів: 

        № 1 - Волошин  О.О. 

        № 2 – Норенко А.І. 

 

4.  

 СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О.. – голову комісії, який запропонував перейти до презентації 

конкурсних пропозицій у порядку визначеної черговості, спочатку Волошина 

О.О., після нього Норенко А.І. та зауважив щодо дотримання претендентами 

визначеного регламентом часу виступу – 15 хв. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Волошин О.О. - претендент на конкурсну посаду,  який зачитав власне 

резюме, поінформував присутніх щодо статутної діяльності та фінансово-

господарської діяльності установи, акцентував увагу на досягненнях установи, 

наголосив на збільшенні кількості проведених заходів, налагодженні співпраці з  

подібними центрами на території області, залученні до спортивних заходів 

ветеранів АТО. Конкурсант зазначив заплановані заходи щодо покращення 

роботи установи, основними з яких є: залучення населення різного віку до 

занять фізичною культурою та спортом,  в тому числі дитяче населення – як 

олімпійського резерву; визначив пріоритетні завдання установи, а саме: 

створення спортивно-реабілітаційного центру на базі будівлі, що перебуває на 

балансі установи, розташованої за адресою: м. Черкаси, пров. Будівельний, 34; 

розширення календарних заходів, пошук меценатів, спонсорів, отримання 
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грантів; залучення новітніх інформаційно-технічних засобів для 

реклами, збільшення фінансування заходів, заробітної плати працівників, 

розширення спектру роботи та надання послуг установи тощо.  
 

Зеленський М.В., Доманський В.М., Петров В.О., Яременко О.І. – члени 

комісії, які задавали претенденту питання щодо презентованого плану заходів та 

роботи установи, на які Волошиним О.О. надано відповіді. 
 

Норенко А.І. – претендент на посаду директора комунальної установи 

Черкаської обласної ради "Черкаський обласний центр фізичного здоров’я 

населення "Спорт для всіх", яка презентувала свою конкурсну пропозицію, 

запропонувала реалізувати установою наступні завдання: налагодження 

співпраці з спортивними школами, клубами, обласними, районними 

держадміністраціями, новоствореними територіальними громадами, розвиток 

діючих центрів «Спорт для всіх» в межах області, щодо тих, що фактично не 

функціонують прийняти рішення про їх  закриття; проведення виїзних засідань 

щодо обміну досвідом, раз на місяць здійснення спільних заходів з районними 

центрами «Спорт для всіх», організація фотоконкурсів, написання творів на 

спортивну тематику для популяризації спорту, проведення заходів із залученням 

ветеранів спорту, учасників бойових дій, проведення інформаційно-

просвітницької роботи, спільно з Молодіжним ресурсним центром проведення 

щорічного оцінювання здоров‘я населення, створення власного ютуб-каналу, 

сайту, залучення Федерації з різних видів спорту, проведення спартакіад, пошук 

альтернативних джерел фінансування установи тощо. 

 

Зеленський М.В., Доманський В.М., Петров В.О., Яременко О.І. – члени 

комісії, які задавали претенденту питання щодо презентованого плану заходів та 

роботи установи, на які Норенко А.І. надано відповіді. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Конкурсні пропозиції, подані конкурсантами на посаду директора 

комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський обласний центр 

фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" Норенко А.І. та Волошина О.О. 

взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: 

  Петрова В.О. – заступника голови комісії, який запропонував перейти до 

обговорення виступів конкурсантів.  

ВИСТУПИЛИ: 

 Зеленський М.В. – член комісії, начальник управління у справах сім’ї 

молоді і спорту облдержадміністрації, що здійснює галузеве управління 

установою, який зазначив, що претенденти вдруге беруть участь у конкурсному 

відборі і врахували попередні зауваження від комісії та повідомив, що,                             

разом з тим, в.о. директора установи Волошиним О.О. не забезпечено участь 

представників Черкаської області у Всеукраїнському спортивному конкурсі, та 

заявив, про те, що не відбувається діалогу Волошина О.О. з керівництвом 

управління, та про доцільність зміни керівника установи. 
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 Доманський  В.М. - член комісії, який зазначив, що якщо залишити                   

Волошина О.О. на посаді, то нічого не зміниться в роботі установи, у разі 

обрання кандидатури Норенко А.І. на посаду директора комунальної установи 

Черкаської обласної ради "Черкаський обласний центр фізичного здоров’я 

населення "Спорт для всіх" - зміниться. 

 Лукашук А.Б. – представник громадськості – голова ГО "Реабілітація 

ветеранів АТО через спорт", який висловився щодо кандидатури Норенко А.І., 

зазначивши, що людина, яка не була у спорті не може його розвивати, 

наголосив, що претендент Волошин О.О. має авторитет та повагу серед 

спортсменів області, завжди готовий до співпраці, в тому числі з ветеранами 

АТО, контролює питання діяльності установи та висловився щодо підтримки 

кандидатури Волошина О.О.на конкурсну посаду. 
 

 Мельниченко В. – учасник АТО, який зазначив, що реабілітація учасників 

АТО за допомогою спорту є важливою, як фізіологічна так і психологічно, та 

повідомив, що підтримує заходи, що проводяться установою. 
  

Зеленський М. В. – член комісії, який зазначив, що фінансування на 

заходи установизавжди можна віднайти, нажаль, керівник Волошин О.О. за                      

3 роки не жалівся і не звертався щодо фінансової допомоги, не пропонував 

співпрацю, зауважив, що керівник установи насамперед повинен бути 

адміністратором. 
 

 Петров В.О. – заступник голови комісії, який зазначив, що в нього є 

питання стосовно структури установи. 

 Щодо кандидатів на конкурсну посаду зауважив, що Волошин О.О. має 

великий практичний досвід управління установою, має підтримку трудового 

колективу та Всеукраїнського центру «Спорт для всіх»; Норенко А.І. –  гарний 

теоретик, має досвід роботи з звернення до державних органів щодо залучення 

ресурсів, робота в такому тандемі пішла б  на користь установі. 

 

5.  

СЛУХАЛИ: 

Петрова В.О. – заступника голови комісії, який запропонував перейти до 

відкритого голосування щодо визнання переможця у конкурсі на посаду 

директора комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський 

обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх". 
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визнання Волошина О.О. переможцем у конкурсі на 

посаду директора комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський 

обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх". 

Результати голосування:  

"за" – 2 (Петров В.О., Яременко О.І.);  

"проти" – 0  

"утрималися" – 4 (Доманський В.М., Зеленський М.В., Мазур Л.О., 

Сундукова Т.О.).  
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ГОЛОСУВАЛИ щодо визнання Норенко А.І. переможцем у конкурсі на посаду 

директора комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський 

обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх". 

Результати голосування:  

"за" – 3 (Доманський В.М., Зеленський М.В., Мазур Л.О.); 

"проти" – 1 (Яременко О.І. ); 

"утрималися" – 2  (Петров В.О., Сундукова Т.О. ). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – заступник голови комісії, який повідомив членів комісії про 

необхідність визначення терміну дії контракту з переможцем конкурсу, у разі 

затвердження його кандидатури у встановленому порядку. 
 

Зеленський М.В. -  член комісії, який запропонував встановити термін дії 

контракту  - 1 рік. 
 

Мазур Л.О. - член комісії, яка запропонувала встановити термін дії 

контракту  - 2 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо встановлення терміну дії контракту - 2 роки, у разі 

затвердження кандидатури переможця у конкурсі на посаду директора 

комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський обласний центр 

фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх". 

Результати голосування:  

"за" – 5 (Доманський В.М., Зеленський М.В., Мазур Л.О., Петров В.О., 

Сундукова Т.О. ); 

"проти" – 0; 

"утрималися" – 1 (Яременко О.І. ).   

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мазур Л.О. -  член комісії, яка зазначила, що відповідно до п. 18 Порядку 

проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області", 

затвердженого рішенням обласної ради від 07.09.2018 № 24-10/VІІ, із змінами, 

рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на 

засідання її членів. Кандидатура Норенко А.І. набрала 3 голоси, що є 

половиною, а не є більшістю з присутніх членів комісії. 
 

Петров В.О. – заступник голови комісії, який повідомив, що конкурс 

можна вважати, таким, що не відбувся, або повернутися до голосування щодо 

визначення більшості голосів за кандидатуру переможця, у разі надходження 

такої пропозиції від членів комісії. 
 

Зеленський М. В. – член комісії, який зазначив, що конкурс проводиться 

вже вдруге, тому необхідно повернутися до питання щодо голосування за 

переможця у конкурсі. 
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Петров В.О. – заступник голови комісії, який запропонував повернутися 

до  голосування стосовно визначення кандидатури переможця у конкурсі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо повернення до голосування стосовно визначення 

кандидатури переможця у конкурсі. 

Результати голосування:  

"за" – 6 (одноголосно); 

"проти" – 0; 

"утрималися" – 0.   

 

ВИСТУПИЛИ  

 Петров В.О. – заступник голови комісії, який запропонував перейти до 

повторного голосування щодо визначення переможця у конкурсі на посаду 

директора комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський 

обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визнання Волошина О.О. переможцем у конкурсі на 

посаду директора комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський 

обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх". 

Результати голосування:  

"за" – 1 (Яременко О.І.);  

"проти" – 0 ; 

"утрималися" – 5 (Доманський В.М., Зеленський М.В., Петров В.О.,                        

Мазур Л.О., Сундукова Т.О.).  
 

ГОЛОСУВАЛИ щодо визнання Норенко А.І. переможцем у конкурсі на посаду 

директора комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський 

обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх". 

Результати голосування:  

"за" – 5 (Доманський В.М., Зеленський М.В., Петров В.О.,                        

Мазур Л.О., Сундукова Т.О.); 

"проти" – 0; 

"утрималися" – 1  (Яременко О.І. ). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Петров В.О. – заступник голови комісії, який запропонував секретарю 

запросити претендентів та оголосити їм інформацію про переможця у конкурсі. 
 

Сундукова Т.О. – секретар комісії, яка запросила конкурсантів для 

оголошення про переможця у конкурсі.  
 

Петров В.О. – заступник голови комісії, який оголосив конкурсантам, що 

переможцем на посаду директора комунальної установи Черкаської обласної 

ради "Черкаський обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для 

всіх" за результатами конкурсного відбору визнано Норенко Альону Ігорівну та  

повідомив, що відповідно до норм Закону України "Про запобігання корупції" 

переможець конкурсу на посаду керівника комунального закладу зобов’язаний 

подати для оприлюднення електронну декларацію про майновий стан та доходи 

за минулий рік, як кандидат на відповідну посаду. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Визнати  Норенко Альону Ігорівну  переможцем у конкурсі на посаду 

директора комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський 

обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", кандидатуру 

якої внести для призначення на розгляд чергової сесії обласної ради.  

2. Доручити управлінню майном виконавчого апарату обласної ради 

підготувати проект рішення обласної ради "Про призначення Норенко А.І. на 

посаду директора комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський 

обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх". 

3. У проекті рішення обласної ради "Про призначення Норенко А.І. на 

посаду директора комунальної установи Черкаської обласної ради "Черкаський 

обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" встановити 

термін дії контракту з Норенко Альоною Ігорівною  2 (два) роки. 

 

   

Заступник голови комісії 

секретар комісії             
 

    В. Петров 

 Т. Сундукова 

члени комісії:  

                      В. Доманський  
 

 

                      М. Зеленський 
 

                      Л. Мазур 
 

                      О. Яременко 

 

   

  

 

 

 


