
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

15 січня 2018 року 

Національне агентство України з 

питань державної служби,  

IІІ поверх, конференц-зала, 

м. Київ, вул. Прорізна, 15 

 

Початок засідання: о 10 год. 00 хв. 15 січня 2018 року 

Закінчення засідання: о 16 год. 00 хв. 15 січня 2018 року 

 

Присутні на засіданні Комісії : 

 

Члени Комісії (8 осіб): 

 

Колишко Родіон Анатолійович; Риженко Олександр Володимирович; Нікітіна 

Тетяна Василівна; Анненкова Наталія Валентинівна; Коліушко Ігор Борисович; 

Руденко Ольга Мстиславівна; Ващенко Костянтин Олександрович; Корчак Наталія 

Миколаївна. 

 

Інші особи: 

 

Костик Віта Вікторівна – керівник секретаріату Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби; Велієва Олеся Валеріївна – заступник начальника Відділу забезпечення 

діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби НАДС; Федько Наталія 

Миколаївна – головний спеціаліст Відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби НАДС; Венатор Валерія Валеріївна – головний спеціаліст 

Відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби НАДС; 

Колбун Лариса Анатоліївна – головний спеціаліст Відділу забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби НАДС; Орлов Валерій Валерійович – провідний 

інженер-програміст відділу захисту інформації Департаменту інформаційних технологій 

та ресурсного забезпечення НАДС; Михайлюк Павло Павлович – головний спеціаліст 

відділу комп’ютерного та програмного забезпечення Департаменту інформаційних 

технологій та ресурсного забезпечення НАДС; Алюшина Наталія Олександрівна – 

директор Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній 

службі.  

 

Запрошені особи: 

 

Мальцев Ігор Всеволодович – в.о. Голови Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції; Ліпіріді Олексій Дмитрович – 

голова Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України. 

 

Всього: 18 осіб. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про обрання з числа присутніх членів Комісії особу, яка буде тимчасово головувати 

на засіданні Комісії 15 січня 2018 року до обрання головуючого Комісії.  

2. Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної служби у 

справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. 
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3. Про затвердження пропозицій комітету з питань відбору кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії «А» щодо часу проведення окремих етапів 

конкурсу, часу вирішення ситуаційних завдань. 

4. Про затвердження Комісією з питань вищого корпусу державної служби ситуаційних 

завдань для кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної служби у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. 

5. Про затвердження списку кандидатів, яких допущено до проходження тестування на 

зайняття вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 1 грудня 2017 року № 840-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади 

Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції». 

6. Про затвердження рішення комітету з питань відбору кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії «А» від 12 січня 2018 року № 1. 

7. Про проведення тестування та визначення його результатів для кандидатів на зайняття 

вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції. 

8. Про проведення навчання для членів Комісії. 

9. Про обрання головуючого на засіданні Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби на термін з 13 січня 2018 року по 14 квітня 2018 року. 

10. Розв'язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів для кандидатів на 

зайняття вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції. 

11. Про затвердження графіка проведення засідань Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби на лютий – липень 2018 року. 

12. Проведення співбесіди та визначення її результатів для кандидатів на зайняття 

вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції. 

13. Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної 

служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. 

14. Про визначення переможця конкурсу та другого кандидата за результатами конкурсу 

на зайняття вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції. 

15. Різне. 

 

      

СЛУХАЛИ: 

 

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

І. Про обрання з числа присутніх членів Комісії особу, яка буде тимчасово головувати 

на засіданні Комісії 15 січня 2018 року до обрання головуючого. 

 

Виступили: члени Комісії. 

 

Вирішили: обрати з числа присутніх членів Комісії Колишка Р.А., який тимчасово 

головуватиме на засіданні Комісії 15 січня 2018 року до обрання головуючого. 

 

Голосували:  

За – 8; 

Проти – 0. 
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Виступив: Колишко Р.А.; Коліушко І.Б. 

 

Вирішили: Затвердити порядок денний з відповідними змінами, а саме внести до 

порядку денного пункт «Про затвердження графіка проведення засідань Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби на лютий – липень 2018 року». 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ІІ. Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної служби у 

справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. 

 

Виступив: Колишко Р.А. 

 

Вирішили: Інформацію щодо перевірки секретаріатом Комісії документів кандидатів на 

відповідність встановленим законом вимогам взяти до відома. Визначити, що конкурс на 

зайняття вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції оголошений Кабінетом Міністрів України від 1 грудня 2017 року 

№ 840-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної служби 

у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції» проводити відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ІІІ. Про затвердження пропозицій комітету з питань відбору кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії «А» щодо часу проведення окремих етапів 

конкурсу, часу вирішення ситуаційних завдань. 

 

Вирішили: Взяти за основу запропонований членами комітету з питань відбору 

кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А орієнтовний графік 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби на 15 січня 2018 року».  

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ІV. Про затвердження Комісією з питань вищого корпусу державної служби 

ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної 

служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. 

 

Виступили: Колишко Р.А., Анненкова Н.В., Ващенко К.О.,  Костик В.В. 
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Вирішили: Затвердити запропоновані членами комітету з питань відбору кандидатів 

на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» ситуаційні завдання для 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної служби у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, з урахуванням пропозицій членів 

Комісії. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО П’ЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

V. Про затвердження списку кандидатів, яких допущено до проходження тестування на 

зайняття вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 1 грудня 2017 року № 840-р «Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції». 

 

Вирішили: Допустити до проходження тестування на зайняття вакантної посади Голови 

Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 року № 840-р 

«Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної служби у 

справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції», всього 5 кандидатів. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ШОСТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

VІ. Про затвердження рішення комітету з питань відбору кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії «А» від 12 січня 2018 року № 1. 

 

Вирішили: Затвердити рішення комітету з питань відбору кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії «А» від 12 січня 2018 року № 1. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО СЬОМОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

VІІ. Проведення тестування та визначення його результатів для кандидатів на 

зайняття вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції. 

 

Проведення тестування та визначення його результатів для кандидатів на зайняття 

вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції:   
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Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Гончар Борис Вікторович 0 

2. Баранов Віталій Анатолійович 2 

3. Манько Валентин Миколайович 2 

4. Толочко Віктор Анатолійович 1 

5. Чуйко Олег Анатолійович 0 

 

Взяли участь у тестуванні: 5 осіб. 

 

За результатами проведення тестування до розв'язання ситуаційних завдань 

допущено кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної служби у справах 

ветеранів війни та учасників антитерористичної операції: 

 

1. Баранов Віталій Анатолійович 

2. Манько Валентин Миколайович 

3. Толочко Віктор Анатолійович 

 

ПО ВОСЬМОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

VIIІ. Про проведення навчання членам Комісії. 

 

Виступили: Костик В.В., Ващенко К.О., Алюшина Н.О.,  Анненкова Н.В. 

 

Костик В.В. поінформувала, що постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 

2017 року № 1056 внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби в частині проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної 

служби категорії «А», посади яких відносяться до посад фахівців з питань реформ. 

Алюшина Н.О. поінформувала про етапи проведення конкурсів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «А», посади яких відносяться до посад фахівців з питань 

реформ та оцінювання кандидатів на відповідні посади. 

 

Вирішили: Інформацію щодо внесених змін до Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби в частині проведення конкурсів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «А», посади яких відносяться до посад фахівців з питань 

реформ взяти до відома та керуватися у разі оголошення суб’єктом призначення конкурсів на 

зайняття вакантних посад державної служби категорії «А», посади яких відносяться до посад 

фахівців з питань реформ.  

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

IХ. Про обрання головуючого на засіданні Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби на термін з 13 січня 2018 року по 14 квітня 2018 року.  

 

Виступили: Коліушко І.Б. запропонував кандидатуру Руденко О.М. та члени Комісії, які 

запропонували кандидатуру Анненкової Наталії Валентинівни. 
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Вирішили: Обрати головуючим Комісії на термін з 13 січня 2018 року по 14 квітня  

2018 року Анненкову Наталію Валентинівну. 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Х. Розв'язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів для кандидатів на 

зайняття вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та 

учасників антитерористичної операції. 

 

Кандидати на посаду Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції розв'язують два ситуаційних завдання. При розв'язанні ситуаційних 

завдань оцінюються вимоги до професійної компетенції: «знання спеціального законодавства, що 

пов’язане із завданнями та змістом роботи» (далі - перша вимога), «знання основ державного 

управління у відповідній галузі» (далі – друга вимога), «стратегічне бачення» (далі – третя вимога), 

«управління організацією та персоналом» (далі – четверта вимога), «робота з інформацією» (далі – 

п’ята вимога); «прийняття ефективних рішень» (далі – шоста вимога).  

Перевірку та оцінювання ситуаційних завдань при проведенні конкурсу на зайняття 

вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції здійснювати без особистої презентації ситуаційних завдань 

кандидатом. 

Працівником Відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби Федько Н.М. виявлено у кандидата на зайняття вакантної посади Голови 

Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції  

Баранова В.А. допоміжні матеріали, користування якими заборонено відповідно до пункту 45 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. У вищезазначеного кандидата 

було вилучено інші допоміжні джерела інформації у кількості 15 аркушів про що було складено 

відповідний акт (додається). 

Члени Комісії, які здійснювали нагляд в режимі реального часу в залі засідань Комісії 

прибули до аудиторії де проходили відповідні етапи конкурсу та відреагували на ситуацію, що 

склалася, а саме: вилучили згадані додаткові джерела інформації, користуватися якими заборонено 

та більш детально з’ясували обставини, що склалися. 

 

Результати розв'язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантної 

посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

 

Виступили: Анненкова Н.В. 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Ситуаційне завдання  

№ 1 

Оцінка Оцінка Оцінка 

1. Баранов Віталій 

Анатолійович (№1) 

0,63 0,63 0,50 

2. Манько Валентин 

Миколайович (№2) 

1,00 1,25 1,50 

3. Толочко Віктор 

Анатолійович (№3) 

0,63 0,63 0,13 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Ситуаційне завдання  

№ 2 
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Оцінка Оцінка Оцінка 

1. Баранов Віталій 

Анатолійович (№1) 

0,38 0,25 0,00 

2. Манько Валентин 

Миколайович (№2) 

1,00 1,00 1,13 

3. Толочко Віктор 

Анатолійович (№3) 

0,50 0,88 0,13 

 

Список кандидатів, яких допущено до проведення співбесіди на зайняття вакантної посади 

Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції: 

 

1. Манько Валентин Миколайович  

 

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІ. Про затвердження графіка проведення засідань Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби на лютий – липень 2018 року. 

 

Виступили: Анненкова Н.В., Костик В.В., члени Комісії. 

 

Вирішили: Затвердити графік проведення засідань Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби на лютий – липень 2018 року.  

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІІ. Проведення співбесіди та визначення її результатів для кандидатів на зайняття 

вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції. 

 

При проведенні співбесіди оцінюються наступні вимоги до професійної компетенції: 

"лідерство", "комунікації та взаємодія", "управління змінами", "стресостійкість", 

"управління публічними фінансами". 

 

Результати проведення співбесіди кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції: 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 

Оцінка  

 

Оцінка  

 

Оцінка  

 

Оцінка  

 

Оцінка 

1. Манько Валентин 

Миколайович 

1,13 1,13 1,13 1,13 0,88 

 

1. Манько Валентин Миколайович – 5,40 

 

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
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ХІІІ. Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної 

служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. 

 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної 

служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. 

 

1. Манько Валентин Миколайович – 14,28 

 

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІV. Про визначення переможця конкурсу та другого кандидата за результатами 

конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної служби у справах ветеранів 

війни та учасників антитерористичної операції. 

 

Відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 27 Закону України «Про державну 

службу» за результатами складення загального рейтингу кандидатів визначити: 

 

1. Переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної служби 

у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції – Манька Валентина 

Миколайовича. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО П’ЯТНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХV. Різне. 

 

головуючий член Комісії: 

 

«____»___________ 2018 р.  ______________________ Н.В. Анненкова  

 

члени Комісії:  

 

 

«____»___________ 2018 р.  ______________________ Т.В. Нікітіна 

 

«____»___________ 2018 р.  ______________________ К.О. Ващенко 

 

«____»___________ 2018 р.  ______________________ Р.А. Колишко  

 

«____»___________ 2018 р.  ______________________ О.В. Риженко 

 

«____»___________ 2018 р.  ______________________ І.Б. Коліушко 

 

«____»___________ 2018 р.  ______________________ О.М. Руденко 

 

«____»___________ 2018 р.  ______________________ Н.М. Корчак 

 


