
ПРОТОКОЛ № 2020/1
засідання організаційного комітету з відбору 

представників громадських об’єднань до складу Комісії з питань вищого
корпусу державної служби

від 17 березня 2020 року

Секретар організаційного Зінченко Н.О. -  начальник відділу
комітету: забезпечення діяльності дорадчих органів та

зв’язків з громадськістю Управління 
стратегічного планування та аналізу політики 
НАДС

Присутні:
члени організаційного комітету:

Вернигор Ю.Ю., керівник експертної групи з питань розвитку методології 
освіти Генерального департаменту з питань професійного розвитку 
державних службовців; Горкуша-Рець М.О., головний спеціаліст відділу 
забезпечення діяльності дорадчих органів та зв’язків з громадськістю 
Управління стратегічного планування та аналізу політики; Іванова С.М., 
головний спеціаліст Відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого 
корпусу державної служби

Порядок денний:
1. Про розгляд документів представників громадських об’єднань до 

складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

СЛУХАЛИ:
Про розгляд документів представників громадських об’єднань на 

відповідність вимогам Порядку відбору представників громадських 
об’єднань та закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері 
публічного управління та адміністрування, до складу Комісії з питань вищого 
корпусу державної служби.
ВИСТУПИЛИ:

Зінченко Н.О. повідомила, що відповідно до вимог Порядку відбору 
представників громадських об’єднань та закладів вищої освіти, що 
здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування, до 
складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі -  Порядок 
відбору), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
03.11.2019 № 906, НАДС отримано 2 пакети документів від представників 
громадських об’єднань, а саме:

- Воронкова Сергія Олександровича від громадської організації 
«Бізнес-Варта»;



- Козлова Дмитра Федоровича від громадської організації «Асоціація 
професіоналів з управління персоналом «ЕИЧ АР ФОРУМ».

Під час перевірки членами організаційного комітету документів 
Воронкова С.А. встановлена їх невідповідність Порядку відбору щодо 
вимоги до строку провадження громадською організацією своєї діяльності. 
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань, громадська організація «Бізнес- 
Варта» провадить свою діяльність з 01.11.2017 року (2 роки 4 місяці), у той 
час, коли Порядком відбору визначено мінімальний строк діяльності 
громадської організації у відповідній сфері -  5 років. Також згідно із 
статутом 'громадська організація не провадить свою діяльність у сфері 
розвитку державної служби або у сфері управління людськими ресурсами.

За результатами розгляду документів Козлова Д.Ф. членами 
організаційного комітету, було прийнято одноголосне рішення щодо їх 
відповідності Порядку відбору.

Враховуючи вищезазначене, після обговорення членами організаційного 
комітету було прийнято рішення щодо голосування за кандидатуру Козлова 
Д.Ф. як такого, чиї документи відповідають вимогам Порядку відбору.

Результати голосування:
«За» -  4 
«Проти» -  0 
«Утрималися» -  0

Водночас винесено на голосування за подану кандидатуру 
Воронкова С.О. як такого, чиї документи не відповідають вимогам Порядку 
відбору.

Результати голосування:
«За» -  4 
«Проти» -  0 
«Утрималися» — 0

УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити кандидатуру Козлова Д.Ф., документи якого відповідають 

Порядку відбору.
2. Відхилити кандидатуру Воронкова С.О, документи якого не 

відповідають Порядку відбору.

Н.О. Зінченко 

Ю.Ю. Вернигор

М.О. Горкуша-Рець 

С.М. Іванова

Члени організаційного комітету:
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