
ПРОТОКОЛ № 9/2021 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

Дата проведення засідання:  

7 травня 2021 року 

 

 

 Початок засідання: о 13  год.00 хв.  

Закінчення засідання: о 14 год. 00 хв.  

 

Присутні на засіданні 
 

члени Комісії:  

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

Михайлов О.С. 

 

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 розв’язання ситуаційних завдань для 

кандидатів на зайняття посад державних секретарів міністерств. 

 

Голосували: за – 6, проти – 0. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

  

1. Про прийняття рішення щодо розв’язання ситуаційних завдань для 

кандидатів на зайняття посад державних секретарів міністерств. 

 

 

Виступили:  
 

Під час обговорення питання, Головуючий член Комісії Канцуров О.О., з 

метою підвищення якості відбору кандидатів на посади державної служби 

запропонував запровадити розв’язання ситуаційних завдань на посади державних 

секретарів та звернутись до Національного агентства України з питань державної 

служби щодо розроблення ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття посад 
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державних секретарів та надати проєкт ситуаційних завдань на затвердження 

Комісії до 11 травня 2021 року.  
 

 

Вирішили:  

1) Відповідно до пункта 41 Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2016 р. № 246, Комісієї прийнято рішення щодо розв’язання 

ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття посад державних секретарів 

міністерств, з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої 

знання та досвід під час виконання посадових обов’язків. 

2) На виконання пункту восьмого статті 16 Закону України «Про 

державну службу», Комісії звернутись до Національного агентства України з 

питань державної служби щодо розроблення ситуаційних завдань для кандидатів на 

зайняття посад державних секретарів та надати проєкт ситуаційних завдань на 

затвердження Комісії до 11 травня 2021 року; 

3) Призначити проведення розв'язання ситуаційних завдань на посади 

державного секретаря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та 

державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства на 12.05.2021 року. 

 

Голосували: за – 6, 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 

 

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

 

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


