
ПРОТОКОЛ № 19/2020 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

Дата проведення засідання:  

18 вересня 2020 р. 

 

Місце проведення засідання:  

НАДС, конференц-зал, 6 поверх,  

вул. Прорізна, 15, м. Київ 

 

 

Початок засідання: о 10  год.00 хв.  

Закінчення засідання: о 10 год. 50 хв.  

 

Присутні на засіданні: 

 

члени Комісії:  

 

Бугай О.В., Войтович О.М, Горбач А.І., Заболотний Г.В., Козлов Д.Ф.,  

Студенецька А.О., Корнієнко О.С. - шляхом застосування технічних засобів 

(відеозвязок). 

 

інші особи:  

 

Губа М.О. – начальник відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби; Дівак В.В. – заступник начальника відділу забезпечення діяльності 

Комісії з питань вищого корпусу державної служби; Богдан В. М. – головний спеціаліст 

відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби; 

Сажин К.В. – головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби; Діденко К.О. – провідний інспектор відділу 

забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби;              

Лементар О.В. – державний експерт Генерального департаменту з питань управління 

персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

1. Про обрання головуючого Комісії з питань вищого корпусу державної служби. 

2. Про утворення комітетів Комісії – комітету з відбору кандидатів на відповідну 

посаду та комітету з дисциплінарних проваджень з розгляду відповідних питань. 

3. Про обговорення та затвердження змін до Типових вимог до осіб, які 

претендують на посади державної служби категорії «А». 

 
Вирішили: затвердити порядок денний. 

 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  

 

1. Про обрання головуючого Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби. 

 

Виступили: Горбач А.І, Студенецька А.О. 

 

Вирішили: за результатами обговорення питання прийнято рішення обрати 

головуючим Комісії з питань вищого корпусу державної служби Заболотного Г.В. 

 

Голосували: за – 6, проти – 0. 

 

2. Про утворення комітетів Комісії – комітету з відбору кандидатів на 

відповідну посаду та комітету з дисциплінарних проваджень з розгляду відповідних 

питань. 

 

Щодо обрання голови комітету з відбору кандидатів на відповідну посаду 

Вступили: Козлов Д.Ф., Студенецька А.О., Войтович О.М., Бугай О.В. 

 

Вирішили: обрати головою комітету з відбору кандидатів на відповідну посаду 

Бугай О.В. 

 

До складу комітету з відбору кандидатів на відповідну посаду увійшли:  

Бугай О.В., Войтович О.М, Горбач А.І., Заболотний Г.В., Козлов Д.Ф.,  

Студенецька А.О. 

 

Голосували: за – 6, проти – 0. 

 

Щодо обрання голови комітету з дисциплінарних проваджень з розгляду 

відповідних питань 

Вступили: Козлов Д.Ф., Студенецька А.О., Горбач А.І., Бугай О.В. 

 

Вирішили: обрати головою комітету з дисциплінарних проваджень з розгляду 

відповідних питань Студенецьку А.О.  

 

Голосували: за – 6, проти – 0. 

 

До складу комітету з дисциплінарних проваджень з розгляду відповідних питань 

увійшли: 

Студенецька А.О., Бугай О.В., Войтович О.М, Горбач А.І., Заболотний Г.В.,  

Козлов Д.Ф.  

 

Голосували: за – 6, проти – 0. 

 

3. Про обговорення та затвердження змін до Типових вимог до осіб, які 

претендують на посади державної служби категорії «А». 

 

Виступили: Горбач А.І., Войтович О.М., Бугай О.В., Заболотний Г.В.,  

Студенецька А.О., Корнієнко О.С. 
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Під час обговорення питання державний експерт Генерального департаменту з 

питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого 

самоврядування Лементар О.В. надала відповіді на запитання членів Комісії. 

 

Член Комісії Корнієнко О.С. виступив з пропозиціями щодо проекту постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», розгляд якої не передбачено 

порядком денним засідання Комісії, водночас будуть враховані під час доопрацювання 

зазначеної постанови. 

 

Вирішили: погодити зміни до Типових вимог до осіб, які претендують на посади 

державної служби категорії «А» без зауважень. 

 

Голосували: за – 6, проти – 0 

 

 

Головуючий член Комісії: 

 

«____»___________ 2020 р.   _____________________

_ 

 Г.В. Заболотний 

 

члени Комісії:  

 

«____»___________ 2020 р.  _____________________ 

 

  О.В. Бугай  

«____»___________ 2020 р.  _____________________ 

 

  О.М. Войтович  

«____»___________ 2020 р.  _____________________ 

 

  А.І. Горбач  

«____»___________ 2020 р.  _____________________ 

 

  Д.Ф. Козлов  

«____»___________ 2020 р.  _____________________ 

 

 О.С. Корнієнко  

«____»___________ 2020 р.  _____________________ 

 

 А.О. Студенецька  

 

  

 


