
ПРОТОКОЛ № 2/2021 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

 

Дата проведення засідання:  

6 квітня 2021 року 

Проведення засідання:  

м. Київ, вул. Прорізна, 15 

 

  

Початок засідання: о 10  год.00 хв.  

Закінчення засідання: о 11 год. 30 хв.  

 

Присутні на засіданні 

 

члени Комісії:  

Войтович О.М, Грачова У. І., Джапарова Е. А., Канцуров О. О.,  Козлов Д.Ф.,              

Корнієнко О.С., Михайлов О. С. 

 

інші особи:  

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

корпусу державної служби; Лісіна Г. М. – заступник начальника 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. 

 

Щодо питань, включених до порядку денного засідання Комісії  

 

Виступили: Канцуров О. О. 

 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

1. Про прийняття рішення щодо залучення до роботи Комісії експертів у 

відповідній сфері для проведення оцінки за результатами проведення співбесіди щодо 

відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам. 

2. Про регламент проведення співбесіди кандидата. 

3. Про проведення співбесіди кандидата в умовах встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів. 

4. Про розгляд звернень, які надійшли до Комісії. 

5. Про графік проведення співбесід кандидатів. 

6. Про забезпечення підписання Протоколу засідання Комісії та Відомості про 

результати співбесіди членами Комісії кваліфікованим електронним підписом (КЕП) 

при проведенні засідання в режимі відеоконференції. 
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7. Різне. 

Голосували: за – 7, проти – 0. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

  

1. Про прийняття рішення щодо залучення до роботи Комісії експертів у 

відповідній сфері для проведення оцінки за результатами проведення співбесіди 

щодо відповідності професійної компетентності кандидата встановленим 

вимогам. 

Виступили: Канцуров О. О., Корнієнко О. С., Войтович О. М., Козлов Д.Ф. 

 

Вирішили:  

1) за результатами обговорення питання, згідно з пунктом 16 Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), залучити до роботи Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія) експертів для оцінювання 

відповідності професійної компетентності кандидата встановленій спеціальній вимозі 

«розуміння сфери державної політики» під час  проведення співбесіди на посаду Голови 

Державної податкової служби, Голови Державної інспекції архітектури та 

містобудування, Голови Національної служби здоров’я;  

2) в якості експертів запросити: 

Романчука Я. В. під час  проведення співбесіди на посаду Голови Державної 

податкової служби; 

Кулика П. М. під час  проведення співбесіди на посаду Голови Державної інспекції 

архітектури та містобудування; 

Князевича В. М. під час  проведення співбесіди на посаду Голови Національної 

служби здоров’я.  

 

Голосували: за – 7, проти – 0.  

 

2. Про регламент проведення співбесіди кандидата. 

Виступили: Канцуров О. О., Корнієнко О. С. 

 

Вирішили: визначити орієнтовний час для проведення співбесіди з кандидатом -

20 хвилин. 

 

Голосували: за – 7, проти – 0. 

 

3. Про проведення співбесіди кандидата в умовах встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів. 

Виступили: Канцуров О. О., Корнієнко О. С., Войтович О. М., Козлов Д.Ф., 

Михайлов О. С. 
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Під час обговорення питання порядку денного проаналізовано інформацію  щодо 

можливої кількості людей, які можуть одночасно перебувати в приміщенні, 

обладнаному для проведення співбесід на зайняття посад державної служби категорії 

«А». З метою забезпечення захисту в період дії на території України карантину і 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, враховучи необхідність забезпечення фізичного  

дистанціювання на відстані в 1,5 метри, визначено, що в приміщенні може бути 

використано не більше 7 посадкових місць  для осіб, які виявили бажання бути 

присутніми під час проведення співбесід з кандидатами на відповідні посади державної 

служби категорії «А». 

 

Вирішили: під час забезпечення відкритості роботи Комісії урахувати, що в 

приміщенні може бути використано не більше 7 посадкових місць  для осіб, які в 

порядку черговості надходження звернення, виявили бажання бути присутніми під час 

проведення співбесід з кандидатами на відповідні посади державної служби категорії 

«А».  

  

Голосували: за – 7, проти – 0. 

         

4. Про розгляд звернень, які надійшли до Комісії. 

 

Виступили: Канцуров О. О. 

 

Вирішили:  

доручити спеціальному структурному підрозділу НАДС, що утворюється для 

організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи Комісії, підготувати 

проекти відповідей на листи, що надійшли для розгляду до Комісії. 

 

Голосували: за – 7, проти – 0. 

 

5. Про графік проведення співбесід кандидатів. 

Виступили: Войтович О.М, Грачова У. І., Джапарова Е. А., Канцуров О. О.,                     

Козлов Д.Ф., Корнієнко О.С., Михайлов О. С. 

 

Вирішили:  

1) засідання Комісії для проведення співбесіди з кандидатами на посаду Голови 

Державної податкової служби та Голови Державної аудиторської служби розпочати з 

10 години 9 квітня 2021 року; 

2) засідання Комісії для проведення співбесіди з кандидатами на посаду 

Державного секретаря Міністерства інфраструктури, Голови Державної інспекції 

архітектури та містобудування, Голови Національної служби здоров’я розпочати                     

з 10 години 14 квітня 2021 року. 

 



4 

 

Голосували: за – 7, проти – 0. 

 

6. Про забезпечення підписання Протоколу засідання Комісії та Відомості про 

результати співбесіди членами Комісії кваліфікованим електронним підписом 

(КЕП) при проведенні засідання в режимі відеоконференції. 

 

Виступили: Михайлов О. С. 

 

Вирішили: інформацію взяти до відома. 

 

Голосували: за – 7, проти – 0. 

 

 

Головуючий член Комісії: 

 

«___»_____________2021 р.   ______________________ О. О. Канцуров 

 

члени Комісії:  

 

«___»_____________2021 р.   ______________________ О.М. Войтович 

 

«___»_____________2021 р.   ______________________ У. І. Грачова  

 

«___»_____________2021 р.   ______________________ Е. А. Джапарова 

 

«___»_____________2021 р.   ______________________ Д.Ф. Козлов 

 

«___»_____________2021 р.   ______________________ О.С. Корнієнко 

 

«___»_____________2021 р.   ______________________ О. С. Михайлов  


