
ПРОТОКОЛ № 36/2021 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

Дата проведення засідання:  

19 серпня 2021 року 

Спосіб проведення засідання:  

дистанційно в режимі 

відеоконференції  

(з використанням електронної 

платформи Webex) 

 Початок засідання:  12 год. 00 хв.  

Закінчення засідання: о 12 год. 30 хв.  
 

Присутні на засіданні 
 

члени Комісії:  

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

інші особи:  

Зайцев А.І. – головний спеціаліст відділу адміністрування конкурсів Управління 

забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби;  

Рора А.О. – головний спеціаліст відділу організації роботи Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби та її комітетів Управління забезпечення діяльності 

Комісії з питань вищого корпусу державної служби;  

Штендера М. М. – начальник Управління 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. Щодо залучення до роботи державних службовців, зокрема з інших 

державних органів, науковців та експертів у відповідній сфері для проведення 

оцінки за результатами розв’язання ситуаційних завдань (у разі їх розв’язання) та 

проведення співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидата 

встановленим вимогам. 
 

Голосували: за – 4, проти – 0.  

 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

Виступили: Войтович О. М, Грачова У. І., Канцуров О. О., Козлов Д.Ф. 
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Вирішили: згідно з пунктом 16 Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  

від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) прийнято рішення про залучення 

Михайлюка А.О. в якості експерта під час проведення співбесід на посаду 

заступника Голови Державної митної служби України з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації та Славінської О.С. в якості експерта під час 

проведення співбесід на посаду Голови Державного агентства автомобільних доріг. 
 

Голосували: за – 4, проти – 0 

 

 

 

Головуючий член Комісії: 

 

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

 

 

члени Комісії:  

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

 

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

 

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


