
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 23/2020 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

Дата проведення засідання:  

27 листопада 2020 р. 

 

Місце проведення засідання:  

НАДС, III поверх, кабінет № 327,  

вул. Прорізна, 15, м. Київ 

Початок засідання: о 15  год.00 хв.  

Закінчення засідання: о 18 год. 30 хв.  

 

Присутні на засіданні 

 

члени Комісії:  

Горбач А.І., Заболотний А.В., Козлов Д.Ф., Корнієнко О.С. (дистанційно), 

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 

 

Відсутні на засіданні 

 

члени Комісії:  

Бугай О.В., Войтович О.М. 

 

 

Щодо питань, включених до порядку денного засідання Комісії 

  

Виступили: Заболотний А.В. 

 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 



 

1. Про проведення дисциплінарного провадження стосовно Голови 

Державної інспекції містобудування України.   

2. Різне. 

 

Голосували: за – 5, проти – 0. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  

 

1. Про проведення дисциплінарного провадження стосовно Голови 

Державної інспекції містобудування України.   

 

Щодо призначення  дати   засідання для розгляду дисциплінарної справи стосовно 

Голови Державної інспекції містобудування України. 

 

Виступили: Заболотний А.В. 

 

 Головуючий член Комісії Заболотний А. В. проінформував присутніх членів 

Комісії про те, що формування дисциплінарної справи до розгляду стосовно 

Голови Державної інспекції містобудування України комітетом з 

дисциплінарних проваджень завершено і вона передається Комісії з метою 

призначення дати засідання для її розгляду.  

  

Щодо розгляду сформованої дисциплінарної справи стосовно Голови Державної 

інспекції містобудування України. 

 

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

Корнієнко О.С.(дистанційно), Студенецька А.О.  

 

Головуючий член Комісії Заболотний А. В. проінформував присутніх членів 

Комісії про те, що згідно із абзацом другим розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 4 листопада 2020 року № 1397-р «Про порушення дисциплінарного 

провадження стосовно Голови Державної інспекції містобудування України           

Васильченка Ю.М.» зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 16 листопада 2020 року № 1440-р «Про внесення змін                                 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2020 року                 

№ 1397-р»,  Комісія має до 30 листопада 2020 року 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), 



враховуючи, що обсяг матеріалів, які містяться в дисциплінарній справі, налічує 

576 аркушів, дійшли висновку, що у визначений Розпорядженням строк не 

можливо здійснити відповідне дисциплінарне провадження з дотриманням вимог до 

розгляду дисциплінарної справи. 

З метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості дисциплінарного 

проступку, дотримання визначених Законом та Порядком прав державного 

службовця, стосовно якого порушено дисциплінарне провадження, згідно з абзацом 

другим пункту 5 Порядку, члени Комісії висловили пропозиції про необхідність 

продовжити строк здійснення дисциплінарного провадження. 

 

Вирішили:  

 

1) відповідно до п. 30 Порядку, враховуючи стислі терміни здійснення 

дисциплінарного провадження, призначити засідання Комісії для розгляду  

сформованої дисциплінарної справи стосовно Голови Державної інспекції 

містобудування України на 27 листопада о 15 годині 10 хвилин;  

 

2) звернутись до суб’єкта призначення щодо продовження тривалості 

здійснення дисциплінарного провадження стосовно Голови Державної інспекції 

містобудування України до граничного терміну, визначеного Порядком.   

 

Голосували: за – 5, проти – 0 

 

2. Різне. 

 

 Щодо забезпечення інтересів Комісії у судах та підготовки відповідних 

процесуальних документів 

 

Виступили: Заболотний А.В. 

 

Вирішили: відповідно до службової записки директора Департаменту 

нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення НАДС від 25.11.2020 

№837-20/10/СЗ надати повноваження щодо забезпечення інтересів Комісії у судах  та 

підготовки відповідних процесуальних документів службовим особам 

Національного агентства України з питань державної служби: 

начальнику відділу юридичного забезпечення діяльності НАДС Департаменту 

нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення НАДС Цехмейстер 

Людмилі Василівні; 

головному спеціалісту відділу юридичного забезпечення діяльності НАДС 

Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення НАДС 

Юр’євій Катерині Леонтіївні; 



головному спеціалісту відділу юридичного забезпечення діяльності НАДС 

Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення НАДС 

Мінабілєву Ерхану Мусаєвичу. 

 

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  

 


