
ПРОТОКОЛ № 55/2021 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

Дата проведення засідання:  

23 листопада 2021 року 

Місце або спосіб проведення засідання:  

відеоконференція шляхом використання 

засобів телекомунікаційного зв’язку 

(Cisco Webex) 

 Початок засідання:  16 год. 30 хв.  

Закінчення засідання: о 16 год. 45 хв.  
 

Присутні на засіданні 
 

члени Комісії:  

Войтович О.М, Канцуров О.О., Козлов Д.Ф., Михайлов О.С. 
 

інші особи:  

Колч О. П. – 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;  

Чигирин І.В. – заступник начальника Управління – начальник 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 обрання тимчасово головуючого члена Комісії 
 

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

Відповідно до пункту 14 Положення про Комісію з питань вищого корпусу 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 25 березня 2016 року № 243, у разі відсутності на засіданні головуючого, члени 

Комісії обирають з числа присутніх членів Комісії іншу особу, яка буде тимчасово 

головувати на відповідному засіданні. 
 

Вирішили: у зв’язку із відсутністю на засіданні Комісії головуючого, обрати 

тимчасово головуючим Комісії Канцурова О.О. 
 

Голосували: за – 3, проти – 0, утримались – 1 (Канцуров О.О.) 
 

Щодо питань, включених до порядку денного засідання Комісії  
 

Виступили: Канцуров О.О. 
 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний: 
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Порядок денний 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 
 

1. Про розгляд пропозицій Комітету з дисциплінарних проваджень. 
 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

1. Про розгляд пропозицій Комітету з дисциплінарних проваджень. 

 

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

Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України  

від 17 листопада 2021 року № 300 «Про порушення дисциплінарного провадження» 

Комісією здійснюється дисциплінарне провадження стосовно державного 

секретаря Міністерства розвитку громад та територій України Баласиновича 

Богдана Олександровича. 

Відповідно до частини першої статті 71 Закону України «Про державну 

службу» з метою збору інформації про обставини, які стали підставою для 

порушення дисциплінарного провадження, для визначення дисциплінарною 

комісією ступеня вини, характеру і тяжкості цього дисциплінарного проступку 

Комісією, дисциплінарною комісією формується дисциплінарна справа. 

Відповідно до пунктів 29-30 Порядку здійснення дисциплінарного 

провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 

2019 року № 1039 (далі – Порядок), та пунктів 37-38 Положення про Комісію  

з питань вищого корпусу державної служби, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2016 року № 243, Комітет з дисциплінарних 

проваджень формує дисциплінарну справу та здійснює підготовку пропозицій про 

наявність чи відсутність підстав для притягнення до відповідальності, ступеня 

вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступка, вчиненого державними 

службовцями, які займають посади державної служби категорії «А», і подає їх на 

розгляд Комісії. 

Комітетом з дисциплінарних проваджень досліджені документи і матеріали що 

надійшли листом Міністерства розвитку громад та територій України  

від 17 листопада 2021 року № 7/8.2/17526-21 та за результатами надані пропозиції 

Комісії щодо формування дисциплінарної справи стосовно державного секретаря 

Міністерства розвитку громад та територій України Баласиновича Богдана 

Олександровича. 

Відповідно до пункту 28 Порядку, з метою формування дисциплінарної справи 

Комісія, дисциплінарна комісія може звертатися до відповідних посадових осіб 

державного органу (його територіальних органів), у якому здійснюється 

дисциплінарне провадження, інших державних органів, підприємств, установ, 

організацій щодо надання відповідних пояснень, документів, матеріалів (належним 

чином завірених копій). 
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Вирішили:  

1. Направити повідомлення державному секретарю Міністерства розвитку 

громад та територій України Баласиновичу Б.О. з проханням надати пояснення 

щодо обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження. 

2. Направити запит до Міністерства розвитку громад та територій України  

з проханням надати:  

характеристику Баласиновича Б.О., складену його безпосереднім керівником, 

та інші відомості, що характеризують державного службовця; 

відомості щодо наявності чи відсутності дисциплінарних стягнень  

у Баласиновича Б.О.; 

пояснення безпосереднього керівника Баласиновича Б.О. з приводу обставин, 

які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження; 

пояснення інших осіб, яким відомі обставини, які стали підставою для 

порушення дисциплінарного провадження стосовно державного секретаря 

Міністерства розвитку громад та територій України Баласиновича Б.О., а саме 

Костик Віти, Лозинського Василя, Гуцул Вадима, Писанко Людмили, Гордієнко 

Алли, Касіяника Анатолія, Бригас Галини, Мацієвського Михайла; 

результати щорічного оцінювання державного секретаря Міністерства 

розвитку громад та територій України Баласиновича Б.О.; 

належним чином завірені копії інших документів і матеріалів, що 

підтверджують та/або спростовують факт вчинення дисциплінарного проступку 

(копію присяги державного службовця, інформацію про ознайомлення  

із Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування, тощо); 

Інформацію щодо адреси електронної пошти чи інших контактних даних, про 

які Баласинович Б.О. повідомив службі управління персоналом під час вступу чи 

проходження державної служби та які зазначені в його особовій справі для 

направлення повідомлень та листів Комісією в рамках здійснення дисциплінарного 

провадження; 

завірену належним чином копію Інструкції з діловодства Міністерства 

розвитку громад та територій України; 

завірену належним чином копію колективного договору; 

завірені належним чином копії Правил внутрішнього службового розпорядку 

державних службовців Міністерства розвитку громад та територій України  

та розпорядчий акт яким ці правила затверджені; 

завірені належним чином копії розподілу обов’язків між Міністром розвитку 

громад та територій, його заступниками і державним секретарем та розпорядчий 

акт яким цей розподіл затверджений. 
 

Голосували: за – 4, проти – 0. 
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Тимчасово головуючий член Комісії: 

 

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

 

 

члени Комісії:  

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

 

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

 

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


