
ПРОТОКОЛ № 20/2020 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

Дата проведення засідання:  

12 листопада 2020 р. 

 

Місце проведення засідання:  

НАДС, III поверх, кабінет № 327,  

вул. Прорізна, 15, м. Київ 

  

 

Початок засідання: о 09  год.30 хв.  

Закінчення засідання: о 10 год. 30 хв.  

 

Присутні на засіданні 

 

члени Комісії:  

Корнієнко О.С., Войтович О.М, Горбач А.І., Заболотний А.В., Козлов Д.Ф.,  

Студенецька А.О. 

 

інші особи:  

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

корпусу державної служби; Лісіна Г. М. – 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. 

 

Відсутні на засіданні 

 

члени Комісії:  

Бугай О.В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

1. Про обрання головуючого Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби. 

2. Про внесення змін до складу комітету з дисциплінарних проваджень.  

3. Про здійснення дисциплінарного провадження стосовно Голови 

Державної інспекції містобудування України Васильченка Юрія Миколайовича. 



4. Обговорення та схвалення змін до Регламенту роботи Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби. 

5. Різне. 

 

Вирішили: затвердити порядок денний. 

 

Голосували: за – 6, проти – 0. 

 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  

 

1. Про обрання головуючого Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби. 

 

Виступили: Корнієнко О.С., Козлов Д.Ф. 

 

Вирішили: за результатами обговорення питання прийнято рішення обрати 

головуючим Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія) 

Заболотного А.В. 

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримався – 1 (Заболотний А.В.)  

 

2. Про внесення змін до складу комітету з дисциплінарних проваджень.  

 

Щодо визначення персонального складу комітету з дисциплінарних проваджень 

Виступили: Корнієнко О.С., Заболотний А.В. 

 

Вирішили: ввести до складу комітету з дисциплінарних проваджень         

Корнієнка О.С., Заболотного А.В. 

До складу комітету з дисциплінарних проваджень увійшли:  

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

Козлов Д.Ф., Корнієнко О.С. 

 

Голосували: за – 6, проти – 0. 

         

Щодо обрання голови комітету з дисциплінарних проваджень  

Вступили: Корнієнко О.С. 

 

Вирішили: обрати головою комітету з дисциплінарних проваджень           

Заболотного А. В.  

 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримався – 1 (Заболотний А.В.) 



 

 

3. Про здійснення дисциплінарного провадження стосовно Голови 

Державної інспекції містобудування України Васильченка Юрія 

Миколайовича. 

 

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

Студенецька А.О., Корнієнко О.С., Козлов Д.Ф.  

 

Під час обговорення питання головуючий член Комісії Заболотний А. В. 

проінформував присутніх членів Комісії про надходження за допомогою                 

СЕВ ОВВ  10 листопада 2020 року за вхідним №1048/0/8-20, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 р. №1397-р «Про порушення 

дисциплінарного провадження стосовно Голови Державної інспекції 

містобудування України Васильченка Ю. М.» (далі – Розпорядження). 

Згідно із Розпорядженням Комісія має у тижневий строк здійснити 

відповідне дисциплінарне провадження та про результати поінформувати КМУ. 

Члени комісії, проаналізувавши вимоги до процедури здійснення 

дисциплінарного провадження, встановлені Законом України «Про державну 

службу» (далі – Закон), Порядком здійснення дисциплінарного провадження, 

затвердженим постановою КМУ від 04.12.2019 №1039 (далі – Порядок), дійшли 

висновку, що у визначений Розпорядженням строк не можливо здійснити 

відповідне дисциплінарне провадження з дотриманням вимог до формування та 

розгляду дисциплінарної справи. 

З метою з’ясування обставин, які стали підставою для порушення 

дисциплінарного провадження, для визначення ступеня вини, характеру і тяжкості 

дисциплінарного проступку, дотримання визначених Законом та Порядком прав 

державного службовця, стосовно якого порушено дисциплінарне провадження, 

зокрема права бути присутнім на засіданні Комісії для надання пояснення щодо 

обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження, про що 

його має бути повідомлено не менш як за  п’ять календарних днів до дня проведення 

засідання Комісії, згідно з абзацом другим пункту 5 Порядку, члени Комісії 

висловили пропозиції про необхідність продовжити строк здійснення 

дисциплінарного провадження. 

 

Вирішили:  

1) відповідно до п. 23 Порядку вирішили прийняти рішення про початок 

розгляду дисциплінарної справи стосовно Голови Державної інспекції 

містобудування України Васильченка Ю. М.  

2) звернутись до суб’єкта призначення щодо продовження тривалості 

здійснення дисциплінарного провадження стосовно Голови Державної інспекції 

містобудування України Васильченка Ю. М. до граничного терміну, визначеного 



Порядком та надання належним чином завірених копій документів і матеріалів 

для формування дисциплінарної справи відповідно до Закону. 

3) звернутись до НАДС щодо надання відповідно до частини 7 статті 16 

Закону, п.11 Порядку кандидатур представників НАДС, які мають вищу 

юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня, з метою їх залучення 

до роботи Комісії в установленому порядку. 

 

Голосували: за – 6, проти – 0 

 

4. Обговорення та схвалення змін до Регламенту роботи Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби. 

 

Виступили: Заболотний А.В. 

 

Вирішили: 

1) проєкт змін до Регламенту роботи Комісії взяти за основу; 

2) членам Комісії у тижневий термін надати свої пропозиції до проєкту змін 

до Регламенту роботи Комісії для обговорення на наступному засіданні Комісії; 

3) звернутись до НАДС щодо проведення правової експертизи проєкту змін 

до Регламенту роботи Комісії. 

 

Голосували: за – 6, проти – 0 

 

 

Головуючий член Комісії: 

 

«____»__________2020 р.   ___________________  А.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  



 


