
ПРОТОКОЛ № 22/2020 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

Дата проведення засідання:  

25 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 19 год. 50 хв.  

 

Присутні на засіданні 

 

члени Комісії:  

Войтович О.М. (дистанційно), Горбач А.І., Заболотний А.В.,  

Студенецька А.О.  

запрошені особи: 

Васильченко Ю.М. - Голова Державної інспекції містобудування України                        

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, Куц І.В. - адвокат, який надає 

правову допомогу Васильченку Ю. М.   

 

Відсутні на засіданні 

 

члени Комісії:  

Бугай О.В., Козлов Д.Ф., Корнієнко О.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

1. Про проведення дисциплінарного провадження стосовно Голови 

Державної інспекції містобудування України. 

2. Різне. 

Вирішили: затвердити порядок денний. 

Голосували: за – 4, проти – 0. 

 

 

 

 



РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  

 

1. Про проведення дисциплінарного провадження стосовно Голови 

Державної інспекції містобудування України. 

 

Щодо надання пояснення про обставини, які стали підставою для порушення 

дисциплінарного провадження, надання підтверджуючих матеріалів 

Виступили: Васильченко Ю.М.  

 

Щодо пояснень Васильченка Ю.М. та стану проведення дисциплінарного 

провадження стосовно Голови Державної інспекції містобудування України 

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

Студенецька А.О.   

 

Вирішили: з метою формування дисциплінарної справи звернутись до: 

1) керівників фінансового управління, управління персоналом, управління 

організаційного забезпечення, інших керівників структурних підрозділів 

Державної інспекції містобудування України щодо надання відповідних 

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

2) Міністерства розвитку громад та територій України щодо забезпечення 

надання відповідних пояснень, документів, матеріалів (належним чином 

завірених копій) керівниками структурних підрозділів Державної інспекції 

містобудування України.  

 

Голосували: за – 4, 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  

 


