
 

ПРОТОКОЛ № 21/2020 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

Дата проведення засідання:  

19 листопада 2020 р. 

Місце проведення засідання:  

НАДС, III поверх, кабінет № 327, 

вул. Прорізна, 15, м. Київ 

  

 

Початок засідання: о 16  год.00 хв.  

Закінчення засідання: о 18 год. 00 хв.  

 

Присутні на засіданні 

члени Комісії:  

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

Студенецька А.О.      

інші особи:  

Лісіна Г. М. – 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; Дерев’янко В.Т. – головний 

спеціаліст відділу моніторингу за дотриманням законодавства Управління 

моніторингу за дотриманням законодавства про державну службу та взаємодії з 

територіальними органами НАДС. 



Відсутні на засіданні 

члени Комісії:  

Бугай О.В., Корнієнко О.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

1. Про продовження тривалості здійснення дисциплінарного провадження 

стосовно Голови Державної інспекції містобудування України. 

 

2. Про запрошення Голови Державної інспекції містобудування України  на 

засідання Комісії для надання пояснення щодо обставин, які стали підставою для 

порушення дисциплінарного провадження. 

 

3. Про прийняття рішення щодо внесення змін до Регламенту роботи Комісії 

вищого корпусу державної служби. 

 

4. Різне. 

 

Вирішили: затвердити порядок денний. 

Голосували: за – 5, проти – 0. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  

 

1. Про продовження тривалості здійснення дисциплінарного 

провадження стосовно Голови Державної інспекції містобудування України. 

 

 

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

Студенецька А.О.      



Вирішили:  

1) здійснити дисциплінарне провадження стосовно Голови Державної 

інспекції містобудування України Васильченка Ю.М. у строк, визначений 

розпорядженням КМУ від 04.11.2020 № 1397-р зі змінами, внесеними 

розпорядженням КМУ від 16.11.2020 № 1440-р; 

2) з метою формування дисциплінарної справи звернутись до Секретаріату 

Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій України, 

Державної інспекції містобудування України щодо надання відповідних 

пояснень, документів, матеріалів (належним чином завірених копій); 

3) комітету з дисциплінарних проваджень сформувати дисциплінарну 

справу Голови Державної інспекції містобудування України Васильченка Ю.М. 

та здійснити її підготовку до розгляду Комісією.  

Голосували: за – 5, проти – 0.  

 

2. Про запрошення Голови Державної інспекції містобудування України  

на засідання Комісії для надання пояснення щодо обставин, які стали 

підставою для порушення дисциплінарного провадження. 

 

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

Студенецька А.О. 

Вирішили: запросити Васильченка Ю.М на засідання Комісії 25 листопада 

2020 року о 16:00 годині за адресою: вул. Прорізна, 15, м. Київ, для надання 

пояснення щодо обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного 

провадження.  

Голосували: за – 5, проти – 0.   

 

3. Про прийняття рішення щодо внесення змін до Регламенту роботи 

Комісії вищого корпусу державної служби. 

 

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

Студенецька А.О. 



Вирішили: схвалити зміни до Регламенту роботи Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби в редакції, запропонованій членами Комісії. 

Голосували: за – 5, 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  

 

 

 

 


