
ПРОТОКОЛ № 16/2021 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

Дата проведення засідання:  

03 червня 2021 року 

Проведення засідання:  

НАДС, к.327, вул. Прорізна, 15,  

м. Київ 

 Початок засідання:  10 год. 00 хв.  

Закінчення засідання: о 17 год. 00 хв.  

 

Присутні на засіданні 
 

члени Комісії:  

Войтович О. М., Грачова У. І. (до 12 год. 30 хв.), Канцуров О. О., Козлов Д. Ф.,  

Михайлов О. С., Джапарова Е. А. (з 12 год. 00 хв.) 

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; 

Сажин К. В. – головний спеціаліст відділу адміністрування конкурсів Управління 

забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби; 

Діденко К. О. – провідний інспектор відділу організації роботи Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби та її комітетів 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. Про результати проходження кандидатами на зайняття посади державного 

секретаря Міністерства інфраструктури етапів конкурсу: тестування на знання 

законодавства та абстрактне мислення, перевірки володіння іноземною мовою, яка 

є однією з офіційних мов Ради Європи, ситуаційних завдань. 

2. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади державного 

секретаря Міністерства інфраструктури та обговорення її результатів. 

3. Визначення загального рейтингу кандидатів на зайняття посади  державного 

секретаря Міністерства інфраструктури України.  



2 

 

4. Визначення кандидатур на зайняття посади державного секретаря 

Міністерства інфраструктури, які набрали найбільшу загальну кількість балів 

відповідно до загального рейтингу кандидатів, для внесення пропозицій суб’єкту 

призначення. 

5. Про результати проходження кандидатами на зайняття посади державного 

секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України етапів 

конкурсу: тестування на знання законодавства та абстрактне мислення, перевірки 

володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, 

ситуаційних завдань. 

6. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади державного 

секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України та 

обговорення її результатів. 

7. Визначення загального рейтингу кандидатів на зайняття посади державного 

секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України.  

8. Визначення кандидатур на зайняття посади державного секретаря 

Міністерства культури та інформаційної політики України, які набрали найбільшу 

загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів, для 

внесення пропозицій суб’єкту призначення. 

9. Про результати проходження кандидатами на зайняття посади першого 

заступника Голови Державної податкової служби України етапів конкурсу: 

тестування на знання законодавства та абстрактне мислення, перевірки володіння 

іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи. 

10. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади першого 

заступника Голови Державної податкової служби України та обговорення її 

результатів. 

11. Визначення загального рейтингу кандидатів на зайняття посади  першого 

заступника Голови Державної податкової служби України.  

12. Визначення кандидатур на зайняття посади першого заступника Голови 

Державної податкової служби України, які набрали найбільшу загальну кількість 

балів відповідно до загального рейтингу кандидатів, для внесення пропозицій 

суб’єкту призначення. 

13. Про результати проходження кандидатами на зайняття посади першого 

заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України етапів 

конкурсу: тестування на знання законодавства та абстрактне мислення, перевірки 

володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи. 
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14. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади першого 

заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України та 

обговорення її результатів. 

15. Визначення загального рейтингу кандидатів на зайняття посади  першого 

заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України.  

16. Визначення кандидатур на зайняття посади першого заступника Голови 

Державного агентства розвитку туризму України, які набрали найбільшу загальну 

кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів, для внесення 

пропозицій суб’єкту призначення. 

17. Про результати проходження кандидатами на зайняття посади заступника 

Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України етапів конкурсу: 

тестування на знання законодавства та абстрактне мислення, перевірки володіння 

іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи та повідомлення 

суб’єкта призначення щодо відсутність кандидатур, допущених до наступного 

етапу конкурсу. 

18. Різне.  

 

 

Голосували: за – 5, проти – 0. 

 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про результати проходження кандидатами на зайняття посади 

державного секретаря Міністерства інфраструктури України етапів конкурсу: 

тестування на знання законодавства та абстрактне мислення, перевірки 

володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, 

ситуаційних завдань. 

 

Кандидати на зайняття посади державного секретаря Міністерства 

інфраструктури пройшли тестування на знання законодавства, абстрактне 

мислення, перевірку володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов 

Ради Європи (англійська або французька) та розв’язання ситуаційних завдань. 

 

Результати тестування кандидатів на зайняття посади  

державного секретаря Міністерства інфраструктури 

Вид тестування – знання законодавства 
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Порядковий 

номер 
Прізвище, ім'я та по батькові 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1. Батющенко Юрій Іванович 30 1 

2. Бучко Володимир Анатолійович 39 2 

3. Гуділін Ростислав Олександрович 38 2 

4. Задорожний Олександр Вячеславович 40 2 

5. Киричек Сергій Миколайович 31 1 

6. Коваль Михайло Іванович 35 1 

7. Красноштан Олександр Михайлович 29 1 

8. Липівський Валерій Григорович 30 1 

9. Лозінський Ілля Сергійович 37 2 

10. Лосєв Дмитро Федорович 37 2 

11. Муха Володимир Анатолійович 40 2 

12. Назаренко Ірина Федорівна 40 2 

13. Новосьолов Ярослав Олександрович 35 1 

14. Овчинников Олексій Валеріанович 28 1 

15. Почтарьов Андрій Олександрович 33 1 

 

Вид тестування – абстрактне мислення 

 

Порядковий 

номер 
Прізвище, ім'я та по батькові 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1. Батющенко Юрій Іванович 8 0 

2. Бучко Володимир Анатолійович 11 1 

3. Гуділін Ростислав Олександрович 20 2 

4. Задорожний Олександр Вячеславович 24 2 

5. Киричек Сергій Миколайович 8 0 

6. Коваль Михайло Іванович 13 1 

7. Красноштан Олександр Михайлович 13 1 

8. Липівський Валерій Григорович 19 2 

9. Лозінський Ілля Сергійович 13 1 

10. Лосєв Дмитро Федорович не з’явився 

11. Муха Володимир Анатолійович 16 1 
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12. Назаренко Ірина Федорівна 13 1 

13. Новосьолов Ярослав Олександрович 11 1 

14. Овчинников Олексій Валеріанович 18 1 

15. Почтарьов Андрій Олександрович 12 1 

 

 

Результати перевірки завдань щодо володіння іноземною мовою, яка є однією 

з офіційних мов Ради Європи, кандидатів на зайняття посади  

державного секретаря Міністерства інфраструктури України  

(дата проведення перевірки – 12 травня 2021 р.) 

 

Прізвище, ім'я та по батькові 

кандидата 

Офіційна 

мова Ради 

Європи 

(англійська/     

французька) 

Вимоги 

Результат лексико-

граматичний 

тест 

розуміння 

письмового 

тексту 

уміння і 

навички 

сприйняття 

усного 

мовлення 

(аудіювання) 

уміння і навички 

висловлювання 

свою думку 

іноземною мовою 

Бучко Володимир 

Анатолійович 
англійська 39 20 18 9 86 

Гуділін Ростислав 

Олександрович 
англійська 37 18 20 6 81 

Задорожний 

Олександр 

Вячеславович 

англійська 45 22 20 10 97 

Коваль Михайло 

Іванович 
англійська 46 20 22 10 98 

Красноштан 

Олександр 

Михайлович 

англійська 37 20 16 10 83 

Липівський Валерій 

Григорович 
англійська 28 17 17 13 75 

Лозінський Ілля 

Сергійович 
англійська 38 22 20 9 89 

Муха Володимир 

Анатолійович 
англійська 40 19 20 10 89 

Назаренко Ірина 

Федорівна 

 

англійська не з’явилась 
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Новосьолов Ярослав 

Олександрович 
англійська 35 21 20 9 85 

Овчинников Олексій 

Валеріанович 
англійська 27 17 20 18 82 

Почтарьов Андрій 

Олександрович 
англійська 41 22 18 9 90 

 

За результатами проходження етапів конкурсу: тестування на знання 

законодавства тестування на абстрактне мислення та перевірку володіння 

іноземною мовою перелік конкурсантів на посаду державного секретаря 

Міністерства інфраструктури, які розв’язуватимуть ситуаційні завдання, 

наступний:  

 

Порядковий номер Прізвище, ім’я, по батькові 

1. Бучко Володимир Анатолійович 

2. Гуділін Ростислав Олександрович 

3. Задорожний Олександр Вячеславович 

4. Коваль Михайло Іванович 

5. Красноштан Олександр Михайлович 

6. Липівський Валерій Григорович 

7. Лозінський Ілля Сергійович 

8. Муха Володимир Анатолійович 

9. Новосьолов Ярослав Олександрович 

10. Овчинников Олексій Валеріанович 

11. Почтарьов Андрій Олександрович 

 

Результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття посади 

державного секретаря Міністерства інфраструктури України 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

Ситуаційне завдання 

оцінка оцінка Середній бал 

1. Бучко Володимир 

Анатолійович 

не з’явився 

2. Гуділін Ростислав 

Олександрович 

0,60 0,60 1,20 

3. Задорожний 

Олександр 

Вячеславович 

1,60 0,80 2,40 
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4. Коваль Михайло 

Іванович 

0,80 0,40 1,20 

5. Красноштан 

Олександр 

Михайлович 

1,00 1,20 2,20 

6. Липівський Валерій 

Григорович 

не з’явився 

7. Лозінський Ілля 

Сергійович 

1,20 0,40 1,60 

8. Муха Володимир 

Анатолійович 

0,20 0,20 0,40 

9. Новосьолов 

Ярослав 

Олександрович 

0,20 0,60 0,80 

10 Овчинников 

Олексій 

Валеріанович 

0,20 0,60 0,80 

11. Почтарьов Андрій 

Олександрович 

1,60 0,80 2,40 

 

За результатами проходження етапів конкурсу: тестування на знання 

законодавства, тестування на абстрактне мислення, перевірки володіння іноземною 

мовою та розв’язання ситуаційних завдань, перелік конкурсантів на посаду 

державного секретаря Міністерства інфраструктури, з якими проводиться 

співбесіда, наступний:  

 

Порядковий номер Прізвище, ім’я, по батькові 

1. Гуділін Ростислав Олександрович 

2. Задорожний Олександр Вячеславович 

3. Красноштан Олександр Михайлович 

4. Почтарьов Андрій Олександрович 

 

2. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади державного 

секретаря Міністерства інфраструктури та обговорення її результатів. 

 

Співбесіда проводилася з метою оцінки відповідності професійної 

компетентності кандидатів встановленим вимогам, які не були оцінені на 
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попередніх етапах конкурсу, а саме: лідерство, комунікація та взаємодія, розуміння 

сфери державної політики, доброчесність та дотримання правил етичної поведінки.  

 

Результати співбесіди: 

 
 

Порядковий 

номер 

 

Прізвище ім’я та по батькові 

кандидата 

Л
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1. 
Гуділін Ростислав 

Олександрович 
не з’явився 

2. 
Задорожний Олександр 

Вячеславович 
0,80 1,20 0,80 0,20 

3. 
Красноштан Олександр 

Михайлович 
0,80 1,00 0,20 1,00 

4. 
Почтарьов Андрій 

Олександрович 
0,60 0,80 1,00 1,00 

 

Відповідно до абзацу третього пункту 53 Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами), кандидати, які під час 

проведення співбесіди отримали середній бал менш як 0,5 за однією з вимог, а 

також кандидати, які не з’явилися для проведення співбесіди, вважаються такими, 

що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального 

рейтингу. 

 

3. Визначення загального рейтингу кандидатів на зайняття посади  

державного секретаря Міністерства інфраструктури.  

 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття посади  

державного секретаря Міністерства інфраструктури 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище ім’я та по батькові кандидата Загальна 

кількість балів 

1. Почтарьов Андрій Олександрович 7,80 

 

4. Визначення кандидатур на зайняття посади державного секретаря 

Міністерства інфраструктури, які набрали найбільшу загальну кількість балів 
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відповідно до загального рейтингу кандидатів, для внесення пропозицій 

суб’єкту призначення. 

 

Вирішили: внести суб’єкту призначення пропозицію щодо кандидатур для 

визначення переможця конкурсу на зайняття посади державного секретаря 

Міністерства інфраструктури: 

 

1. Почтарьов Андрій Олександрович – 7,80 

 

Голосували: за – 5, проти – 0. Джапарова Е. А. - відсутня 

 

5. Про результати проходження кандидатами на зайняття посади 

державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики 

України етапів конкурсу: тестування на знання законодавства та абстрактне 

мислення, перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов 

Ради Європи, ситуаційних завдань. 
 

Кандидати на зайняття посади державного секретаря Міністерства культури та 

інформаційної політики України пройшли тестування на знання законодавства, 

абстрактне мислення, перевірку володіння іноземною мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради Європи (англійська або французька) та розв’язання 

ситуаційних завдань. 

 

Результати тестування кандидатів на зайняття посади  

державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики 

України 

Вид тестування – знання законодавства 

 

Порядковий номер Прізвище, ім'я та по батькові 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1. Дуль Ярема Миколайович 40 2 

2. Коханій Михайло Сергійович 34 1 

3. Король Тетяна Іллівна 37 2 

4. Куліков Олександр Петрович 39 2 

5. Катруліна Анна Олександрівна 30 1 

6. Лозінський Ілля Сергійович 37 2 

7. Назаренко Ірина Федорівна 40 2 

8. Слєпак Сергій Вілєнович 35 1 

 

Вид тестування – абстрактне мислення 
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Порядковий номер Прізвище, ім'я та по батькові 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1. Дуль Ярема Миколайович 16 1 

2. Коханій Михайло Сергійович 20 2 

3. Король Тетяна Іллівна 15 1 

4. Куліков Олександр Петрович 22 2 

5. Катруліна Анна Олександрівна 15 1 

6. Лозінський Ілля Сергійович 13 1 

7. Назаренко Ірина Федорівна 13 1 

8. Слєпак Сергій Вілєнович 14 1 

 

Результати перевірки завдань щодо володіння іноземною мовою, яка є однією 

з офіційних мов Ради Європи, кандидатів на зайняття посади  

державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики 

України  

(дата проведення перевірки – 27 травня 2021 р.) 

Прізвище, ім'я та по 

батькові кандидата 

Офіційна 

мова Ради 

Європи 

(англійська/     

французька) 

Вимоги 

Результат лексико-

граматичний 

тест 

розуміння 

письмового 

тексту 

уміння і 

навички 

сприйняття 

усного 

мовлення 

(аудіювання) 

уміння і навички 

висловлювання 

свою думку 

іноземною 

мовою 

Дуль Ярема 

Миколайович 
англійська 45 22 8 10 85 

Коханій Михайло 

Сергійович 
англійська 26 20 18 15 79 

Король Тетяна 

Іллівна 
англійська 38 21 12 10 81 

Куліков Олександр 

Петрович 
англійська 47 22 19 10 98 

Катруліна Анна 

Олександрівна 
англійська не з'явився 

Лозінський Ілля 

Сергійович 
англійська 38 22 20 9 89 

Назаренко Ірина 

Федорівна 
англійська 30 22 10 9 71 

Слєпак Сергій 

Вілєнович 
англійська 30 19 16 16 81 
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За результатами проходження етапів конкурсу: тестування на знання 

законодавства, тестування на абстрактне мислення та перевірку володіння 

іноземною мовою, перелік конкурсантів на посаду державного секретаря 

Міністерства культури та інформаційної політики України, які розв’язуватимуть 

ситуаційні завдання, наступний:  

 

Порядковий номер Прізвище, ім’я, по батькові 

1. Дуль Ярема Миколайович 

2. Коханій Михайло Сергійович 

3. Король Тетяна Іллівна 

4. Куліков Олександр Петрович 

5. Лозінський Ілля Сергійович 

6. Слєпак Сергій Вілєнович 

 

Результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття посади 

державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

Ситуаційне завдання  

оцінка оцінка Середній бал 

1. Дуль Ярема 

Миколайович 

1,20 1,00 2,20 

2.  Куліков Олександр 

Петрович 

0,80 0,80 1,60 

3. Лозінський Ілля 

Сергійович 

1,20 0,40 1,60 

4. Спєпак  Сергій 

Вілєнович 

0,00 0,20 0,20 

 

Відповідно до пункту 49 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                

від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами), кандидати, які під час розв’язання 

ситуаційного завдання отримали середній бал менш як 0,5 за однією з вимог, а 

також кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, вважаються 

такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до розв’язання 

наступного ситуаційного завдання та чергового етапу конкурсу. 

 

За результатами проходження етапів конкурсу: тестування на знання 

законодавства, тестування на абстрактне мислення, перевірки володіння іноземною 

мовою та розв’язання ситуаційних завдань, перелік кандидатів на посаду 
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державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України, з 

якими проводиться співбесіда, наступний:  

 

Порядковий номер Прізвище, ім’я, по батькові 

1. Дуль Ярема Миколайович 

2. Куліков Олександр Петрович 

 

 

6. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади державного 

секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України її 

результатів. 

 

Співбесіда проводилася з метою оцінки відповідності професійної 

компетентності кандидатів встановленим вимогам, які не були оцінені на 

попередніх етапах конкурсу, а саме: лідерство, комунікація та взаємодія, розуміння 

сфери державної політики, доброчесність та дотримання правил етичної поведінки.  

 

Результати співбесіди: 

 
 

Порядковий 

номер 

 

Прізвище ім’я та по батькові 

кандидата 
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1. 
Дуль Ярема Миколайович 

1,40 1,80 1,60 0,80 

2. 
Куліков Олександр Петрович 

0,80 1,00 1,00 0,40 

 

 

 

Відповідно до абзацу третього пункту 53 Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами), кандидати, які під час проведення 

співбесіди отримали середній бал менш як 0,5 за однією з вимог, а також кандидати, 

які не з’явилися для проведення співбесіди, вважаються такими, що не пройшли 

конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального рейтингу. 
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7. Визначення загального рейтингу кандидатів на зайняття посади 

державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики 

України. 

 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття посади  

посаду державного секретаря Міністерства культури та інформаційної 

політики України 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище ім’я та по батькові кандидата Загальна 

кількість балів 

1. Дуль Ярема Миколайович 10,80 

 

8. Визначення кандидатур на зайняття посади державного державного 

секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України, які 

набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до загального 

рейтингу кандидатів, для внесення пропозицій суб’єкту призначення. 

 

Вирішили: внести суб’єкту призначення пропозицію щодо кандидатур для 

визначення переможця конкурсу на зайняття посади державного секретаря 

Міністерства культури та інформаційної політики України:   
 

1. Дуль Ярема Миколайович – 10,80 

 

Голосували: за – 5, проти – 0. Джапарова Е. А. - відсутня 

 

9. Про результати проходження кандидатами на зайняття посади першого 

заступника Голови Державної податкової служби етапів конкурсу: тестування 

на знання законодавства та абстрактне мислення, перевірки володіння 

іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи. 

 

Кандидати на зайняття посади першого заступника Голови Державної 

податкової служби пройшли тестування на знання законодавства, абстрактне 

мислення, перевірку володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов 

Ради Європи (англійська або французька). 

 

Результати тестування кандидатів на зайняття посади  

першого заступника Голови Державної податкової служби 

 

Вид тестування – знання законодавства 

 

Порядковий 

номер 
Прізвище, ім'я та по батькові 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 
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1.  Зенін Дмитро Олександрович 37 2 

2.  Кучеренко Олександр Євгенійович 29 1 

3.  Марченко Юрій Васильович не з'явився 

4.  Назаренко Ірина Федорівна 40 2 

5.  Нечитайло Василь Анатолійович 31 1 

6.  Рубан Наталія Іванівна 38 2 

7.  Федоров Вячеслав Веніамінович 39 2 

 

Вид тестування – абстрактне мислення 

 

Порядковий номер Прізвище, ім'я та по батькові 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1.  Зенін Дмитро Олександрович 12 1 

2.  Кучеренко Олександр Євгенійович 19 2 

3.  Марченко Юрій Васильович не з'явився 

4.  Назаренко Ірина Федорівна 13 1 

5.  Нечитайло Василь Анатолійович 8 0 

6.  Рубан Наталія Іванівна 24 2 

7.  Федоров Вячеслав Веніамінович 12 1 

 
* У разі отримання кандидатом за результатами проходження відповідного виду  

тестування 0 балів повторне проходження цього виду тестування цією ж особою  

як кандидатом в іншому конкурсі на вакантну посаду можливе не раніше ніж через місяць  

з дня його останнього проходження. 

{Абзац пункту 74 в редакції Постанови КМУ № 246 від 25.03.2016} 

Результати перевірки завдань щодо володіння іноземною мовою, яка є однією 

з офіційних мов Ради Європи, кандидатів на зайняття посади  

першого заступника Голови Державної податкової служби 

 (дата проведення перевірки – 31 травня 2021 р.) 

 

Прізвище, ім'я та по батькові 

кандидата 

Офіційна 

мова Ради 

Європи 

(англійська/     

французька) 

Вимоги 

Результат лексико-

граматичний 

тест 

розуміння 

письмового 

тексту 

уміння і 

навички 

сприйняття 

усного 

мовлення 

(аудіювання) 

уміння і навички 

висловлювання 

свою думку 

іноземною 

мовою 

Зенін Дмитро 

Олександрович 
англійська не з’явився 

Кучеренко Олександр 

Євгенійович 
англійська 26 19 20 10 75 
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Назаренко Ірина 

Федорівна 
англійська 26 18 12 9 65 

Рубан Наталія Іванівна англійська 48 22 20 6 96 

Федоров Вячеслав 

Веніамінович 
англійська 46 22 20 10 98 

 

За результатами проходження етапів конкурсу: тестування на знання 

законодавства тестування на абстрактне мислення та перевірку володіння 

іноземною мовою перелік конкурсантів на посаду першого заступника Голови 

Державної податкової служби, з якими проводиться співбесіда, наступний:  

 
Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я, по батькові 

1.  Кучеренко Олександр Євгенійович 

2.  Рубан Наталія Іванівна 

3.  Федоров Вячеслав Веніамінович 

 

 

10. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади першого 

заступника Голови Державної податкової служби України та обговорення її 

результатів. 

 

Співбесіда проводилася з метою оцінки відповідності професійної 

компетентності кандидатів встановленим вимогам, які не були оцінені на 

попередніх етапах конкурсу, а саме: лідерство, комунікація та взаємодія, розуміння 

сфери державної політики, стратегічне бачення, управління змінами та інновації, 

доброчесність та дотримання правил етичної поведінки.  

 

Результати співбесіди: 

 
Порядковий 

номер 

Прізвище ім’я та по батькові 

кандидата 

Вимоги до компетентності, визначені 

умовами конкурсу 
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1. 
Кучеренко Олександр 

Євгенійович 

1,00 1,40 1,80 1,20 1,00 1,00 
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2. Рубан Наталія Іванівна 1,00 1,80 1,80 1,20 1,20 1,00 

3. 
Федоров Вячеслав 

Веніамінович 

0,80 1,20 0,60 1,00 1,40 1,00 

 

Відповідно до абзацу третього пункту 53 Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами), кандидати, які під час 

проведення співбесіди отримали середній бал менш як 0,5 за однією з вимог, а 

також кандидати, які не з’явилися для проведення співбесіди, вважаються такими, 

що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального 

рейтингу. 

 

11. Визначення загального рейтингу кандидатів на зайняття посади  

першого заступника Голови Державної податкової служби України.  

 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття посади  

першого заступника Голови Державної податкової служби України 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище ім’я та по батькові кандидата Загальна 

кількість балів 

1.  Кучеренко Олександр Євгенійович 10,40 

2.  Рубан Наталія Іванівна 12,00 

3.  Федоров Вячеслав Веніамінович 9,00 

 

12. Визначення кандидатур на зайняття посади першого заступника 

Голови Державної податкової служби України, які набрали найбільшу 

загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів, для 

внесення пропозицій суб’єкту призначення. 

 

Вирішили: внести суб’єкту призначення пропозицію щодо кандидатур для 

визначення переможця конкурсу на зайняття посади першого заступника Голови 

Державної податкової служби України: 

 

1. Рубан Наталія Іванівна – 12,00 

2. Кучеренко Олександр Євгенійович – 10,40 

3. Федоров Вячеслав Веніамінович – 9,00 

 

 

Голосували: за – 5, проти – 0. Джапарова Е.А. не голосувала. 

 

13. Про результати проходження кандидатами на зайняття посади 

першого заступника Голови Державного агентства розвитку туризму етапів 
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конкурсу: тестування на знання законодавства та абстрактне мислення, 

перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради 

Європи. 

 

Кандидати на зайняття посади першого заступника Голови Державного 

агентства розвитку туризму пройшли тестування на знання законодавства, 

абстрактне мислення, перевірку володіння іноземною мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради Європи (англійська або французька). 

 

 

Результати тестування кандидатів на зайняття посади 

першого заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України 

 

Вид тестування – знання законодавства 

 

Порядковий номер Прізвище, ім'я та по батькові 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1. Бондаренко Андрій Євгенович 38 2 

2. Вдовиченко Геннадій Павлович 37 2 

3. Домбровський Кирило Григорович 39 2 

4. Єгізаров Роман Альбертович 39 2 

5. Куліков Олександр Петрович 39 2 

6. Липівський Валерій Григорович 30 1 

7. Назаренко Ірина Федорівна 40 2 

 

 Вид тестування – абстрактне мислення 

 

Порядковий номер Прізвище, ім'я та по батькові 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1. Бондаренко Андрій Євгенович 15 1 
2. Вдовиченко Геннадій Павлович 24 2 
3. Домбровський Кирило Григорович 19 2 
4. Єгізаров Роман Альбертович 20 2 
5. Куліков Олександр Петрович 22 2 
6. Липівський Валерій Григорович 19 2 
7. Назаренко Ірина Федорівна 13 1 

 

Результати перевірки завдань щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради Європи, кандидатів на зайняття посади 



18 

 

першого заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України 

(дата проведення перевірки – 31 травня 2021 р.) 

 

Прізвище, ім'я та по 

батькові кандидата 

Офіційна 

мова Ради 

Європи 

(англійська/     

французька) 

Вимоги 

Результат лексико-

граматичний 

тест 

розуміння 

письмового 

тексту 

уміння і 

навички 

сприйняття 

усного 

мовлення 

(аудіювання) 

уміння і навички 

висловлювання свою 

думку іноземною 

мовою 

Бондаренко Андрій 

Євгенович 
англійська 31 19 20 8 78 

Вдовиченко Геннадій 

Павлович 
англійська 25 20 20 19 84 

Домбровський 

Кирило Григорович 
англійська 40 21 19 9 89 

Єгізаров Роман 

Альбертович 
англійська 24 19 18 9 70 

Куліков Олександр 

Петрович 
англійська 47 22 19 10 98 

Липівський Валерій 

Григорович 
англійська 28 17 17 13 75 

Назаренко Ірина 

Федорівна 
англійська 26 18 12 9 65 

 

За результатами проходження етапів конкурсу: тестування на знання 

законодавства тестування на абстрактне мислення та перевірку володіння 

іноземною мовою перелік конкурсантів на посаду першого заступника Голови 

Державного агентства розвитку туризму, з якими проводиться співбесіда, 

наступний:  

 
Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я, по батькові 

1. Бондаренко Андрій Євгенович 

2. Вдовиченко Геннадій Павлович 

3. Домбровський Кирило Григорович 

4. Куліков Олександр Петрович 

5. Липівський Валерій Григорович 
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14. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади першого 

заступника Голови Державного агентства розвитку туризму і обговорення її 

результатів. 

 

Співбесіда проводилася з метою оцінки відповідності професійної 

компетентності кандидатів встановленим вимогам, які не були оцінені на 

попередніх етапах конкурсу, а саме: лідерство, комунікація та взаємодія, розуміння 

сфери державної політики, стратегічне бачення, управління змінами та інновації, 

доброчесність та дотримання правил етичної поведінки.  

 

Результати співбесіди: 

 
Порядковий 

номер 

Прізвище ім’я та по батькові 

кандидата 

Вимоги до компетентності, визначені 

умовами конкурсу 

Л
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1. 
Бондаренко Андрій 

Євгенович 
0,80 1,20 1,00 0,40 0,60 1,00 

2. 
Вдовиченко Геннадій 

Павлович 
0,60 1,00 0,80 0,80 0,60 0,80 

3. 
Домбровський Кирило 

Григорович 
1,40 1,20 1,80 1,80 1,20 1,40 

4. 
Куліков Олександр 

Петрович 
не з’явився 

5. 
Липівський Валерій 

Григорович 
0,60 0,60 0,00 0,00 0,40 0,20 

 

Відповідно до абзацу третього пункту 53 Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами), кандидати, які під час проведення 

співбесіди отримали середній бал менш як 0,5 за однією з вимог, а також кандидати, 

які не з’явилися для проведення співбесіди, вважаються такими, що не пройшли 

конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального рейтингу. 

 

15. Визначення загального рейтингу кандидатів на зайняття посади  

першого заступника Голови Державного агентства розвитку туризму.  

 



20 

 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття посади  

першого заступника Голови Державної податкової служби України 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище ім’я та по батькові кандидата Загальна 

кількість балів 

1.  Вдовиченко Геннадій Павлович 8,60 

2.  Домбровський Кирило Григорович 12,80 

 

 

16. Визначення кандидатур на зайняття посади першого заступника 

Голови Державного агентства розвитку туризму України, які набрали 

найбільшу загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу 

кандидатів, для внесення пропозицій суб’єкту призначення. 

  
Вирішили: внести суб’єкту призначення пропозицію щодо кандидатур для 

визначення переможця конкурсу на зайняття посади першого заступника Голови 

Державної податкової служби України: 

 

1. Домбровський Кирило Григорович – 12,80 

2. Вдовиченко Геннадій Павлович – 8,60 

 

 

Голосували: за – 5, проти – 0. Грачова У.І. – відсутня. 

 

17. Про результати проходження кандидатами на зайняття посади 

заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України етапів 

конкурсу: тестування на знання законодавства та абстрактне мислення, 

перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради 

Європи та повідомлення суб’єкта призначення щодо відсутність кандидатур, 

допущених до наступного етапу конкурсу. 

 

Вирішили: Інформувати суб’єкта призначення про відсутність визначених 

кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до 

загального рейтингу кандидатів, як таких, що не допущені до наступного етапу 

конкурсу за результатами оцінювання. 

 

Голосували: за – 5, проти – 0.  Грачова У. І. - відсутня 
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18. Різне. 

 

Про графік проведення співбесід з кандидатами 
 

Виступили: Войтович О. М, Джапарова Е. А.,  Канцуров О. О., Козлов Д. Ф.,           

Михайлов О. С. 

 

Вирішили:  

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

Державної служби України з безпеки на транспорті, заступника Голови Державної 

регуляторної служби України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації, керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії, розпочати                 

з 10 години 00 хвилин 08 червня 2021 року. 
 

Голосували: за – 5, проти – 0.  Грачова У. І. - відсутня 
 

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. 
 

 

Вирішили: Згідно з пунктом 16 Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

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

Михайлюк А. О. в якості експерта під час проведення співбесіди на посаду 

заступника Голови Державної регуляторної служби України з цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації та Безуглий А. О. в якості експерта під час 

проведення співбесіди на посаду Голови Державної служби України з безпеки на 

транспорті для оцінювання відповідності кандидатів професійній компетентності за 

вимогою «Розуміння сфери державної політики». Відповідне рішення оформити 

листом-запрошенням. 
 

Голосували: за – 5, проти – 0.  Грачова У. І. - відсутня 

 

Головуючий член Комісії: 

 

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

 

члени Комісії:  

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

 

«___»_____________2021 р.   ______________________ У. І. Грачова  
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«___»_____________2021 р.   ______________________ Е. А. Джапарова  

 

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

 

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

 


