
ПРОТОКОЛ № 1/2022 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

Дата проведення засідання:  

11 січня 2022 року 

Проведення засідання:  

НАДС, к.327, вул. Прорізна, 15,  

м. Київ 

 

Початок засідання:  10 год. 00 хв.  

Закінчення засідання: о 14 год. 00 хв.  

 

Присутні на засіданні 

 

члени Комісії:  

Войтович О. М, Грачова У. І. (до 11 год 30 хв.), Джапарова Е.А., Канцуров О. О., 

Корнієнко О.С. (з 11 год. 30 хв.) 

 

Особи, які запрошені на засідання Комісії: 

Баласинович Б.О., Богдан О.В., Гордієнко А.О., Гуцул В.В., Костик В.В.,  

Писанко Л.М. 

 

інші особи:  

Діденко К.О. – провідний інспектор відділу адміністрування конкурсів Управління 

забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби; 

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;  

Штендера М. М. – начальник Управління забезпечення діяльності Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби. 

Вилков С.В. – адвокат Баласиновича Б.О.; 

Сіняк Д.В. – адвокат Богдан О.В. 

 

 

Щодо питань, включених до порядку денного засідання Комісії  

 

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

 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний: 
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Порядок денний 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

1. Про обрання головуючого члена Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби. 

2. Про розгляд дисциплінарної справи стосовно Голови Державної служби 

України з етнополітики та свободи совісті Богдан Олени Володимирівни. 

3. Про розгляд дисциплінарної справи стосовно державного секретаря 

Міністерства розвитку громад та територій України Баласиновича Богдана 

Олександровича. 

4. Різне. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про обрання головуючого члена Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби. 

 

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

 

Вирішили: за результатами обговорення питання, прийнято рішення обрати 

головуючим членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі – 

Комісія) Войтовича О.М. 

 

Голосували: за – 3, проти – 0, не голосував (Войтович О.М.). 

 

2. Про розгляд дисциплінарної справи стосовно Голови Державної служби 

України з етнополітики та свободи совісті Богдан Олени Володимирівни. 

 

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

Богдан О.В., Сіняк Д.В. 

 

Щодо прийняття рішення про здійснення відеофіксації проведення засідання 

Комісії з розгляду дисциплінарної справи стосовно Голови Державної служби 

України з етнополітики та свободи совісті Богдан О.В. 

 

Головуючий член Комісії Войтович О.М. повідомив, що відповідно до                

пункту 20 Порядку здійснення дисциплінарного провадження, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1039 (далі – 

Порядок) фіксація проведення засідання за допомогою технічних засобів може 

здійснюватися за рішенням членів Комісії, дисциплінарної комісії та згоди 

державного службовця. 
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Богдан О.В. надала згоду Комісії щодо здійснення відеофіксації проведення 

засідання Комісії з розгляду дисциплінарної справи стосовно Голови Державної 

служби України з етнополітики та свободи совісті Богдан О.В. 

 

Вирішили: здійснити відеофіксацію засідання Комісії з розгляду 

дисциплінарної справи стосовно Голови Державної служби України з етнополітики 

та свободи совісті Богдан О.В. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0.  

 

Головуючим членом Комісії Войтовичем О.М. здійснено перевірку 

повноважень адвоката Сіняка Д.В. на предмет представлення інтересів Богдан О.В. 

на засіданні Комісії.  

Комісією заслухано пояснення Богдан О.В. щодо обставин, які стали підставою 

для порушення дисциплінарного провадження за участю адвоката Сіняка Д.В. 

Комісією розглянуто документи і матеріали що наявні в дисциплінарній справі 

стосовно Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті  

Богдан О.В. (далі – дисциплінарна справа). 

З документів і матеріалів, що містяться в дисциплінарній справі Комісією 

досліджені обставини, на підставі яких порушено дисциплінарне провадження. 

За результатами аналізу наявних документів та матеріалів, що містяться в 

дисциплінарній справі, Комісії не вдалось  встановити обставини, на  підставі яких 

порушено дисциплінарне провадження стосовно Голови Державної служби 

України з етнополітики та свободи совісті Богдан О.В. 

У зв’язку з цим, відсутня об’єктивна сторона дисциплінарного проступку, яка 

є обов’язковою складовою складу дисциплінарного проступку. 

Таким чином, у діях Голови Державної служби України з етнополітики та 

свободи совісті Богдан О.В. щодо підготовки та проведення 22 жовтня 2021 року 

засідання Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах 

осіб німецького походження, які проживають в Україні не виявлено 

дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини другої статті 65 

Закону. 

 

Вирішили: внести суб’єкту призначення пропозицію про закриття 

дисциплінарного провадження стосовно Голови Державної служби України з 

етнополітики та свободи совісті Богдан О.В. 

Пропозицію Комісії за результатами розгляду дисциплінарної справи стосовно 

Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Богдан О.В. 

разом з матеріалами дисциплінарної справи внести на розгляд суб’єкту 

призначення не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня її підписання. 
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Голосували: за – 4, проти – 0.  

 

3. Про розгляд дисциплінарної справи стосовно державного секретаря 

Міністерства розвитку громад та територій України Баласиновича Богдана 

Олександровича. (розгляд питання порядку денного розпочато об 11.40) 

 

Виступили: Войтович О.М, Джапарова Е.А., Канцуров О.О., Корнієнко О.С., 

Баласинович Б.О. 

 

Щодо прийняття рішення про здійснення відеофіксації проведення засідання 

Комісії з розгляду дисциплінарної справи стосовно державного секретаря 

Міністерства розвитку громад та територій України Баласиновича Б.О. 

 

Головуючий член Комісії Войтович О.М. повідомив, що відповідно до          

пункту 20 Порядку здійснення дисциплінарного провадження, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1039 (далі – 

Порядок) фіксація проведення засідання за допомогою технічних засобів може 

здійснюватися за рішенням членів Комісії, дисциплінарної комісії та згоди 

державного службовця. 

Баласинович Б.О. надав згоду Комісії щодо здійснення відеофіксації 

проведення засідання Комісії з розгляду дисциплінарної справи стосовно 

державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України 

Баласиновича Б.О. 

 

Вирішили: здійснити відеофіксацію засідання Комісії з розгляду 

дисциплінарної справи стосовно державного секретаря Міністерства розвитку 

громад та територій України Баласиновича Б.О. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0.  

 

Головуючим членом Комісії Войтовичем О.М. здійснено перевірку 

повноважень адвоката Вилкова С.В. на предмет представлення інтересів 

Баласиновича Б.О. на засіданні Комісії. 

Комісією запропоновано Баласиновичу Б.О. надати пояснення щодо обставин, 

які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження. 

Баласинович Б.О. повідомив Комісію що наразі не ознайомлений з матеріалами 

дисциплінарної справи та заявив клопотання щодо ознайомлення з матеріалами 

дисциплінарної справи. 

 

За результатами розгляду клопотання Баласиновича Б.О. щодо ознайомлення з 

матеріалами дисциплінарної справи, 
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Вирішили: задовольнити клопотання Баласиновича Б.О. щодо ознайомлення 

з матеріалами дисциплінарної справи та надати час на ознайомлення 30 хвилин. 

Після ознайомлення Баласиновича Б.О. з матеріалами дисциплінарної справи 

продовжити розгляд питання порядку денного. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0.  

 

Продовження розгляду питання 3 порядку денного засідання Комісії 

 

Виступили: Войтович О.М, Джапарова Е.А., Канцуров О.О., Корнієнко О.С., 

Гуцул В.В., Гордієнко А.О., Писанко Л.М., Костик В.В. 

 

На засідання Комісії, під час розгляду дисциплінарної справи стосовно 

державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України 

Баласиновича Б.О., запрошено посадових осіб апарату Міністерства розвитку 

громад та територій України, яким відомі обставини, які стали підставою для 

порушення дисциплінарного провадження для надання пояснень щодо обставин, 

які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження. 

Комісією заслухано пояснення директора Юридичного департаменту 

Міністерства розвитку громад та територій України Гуцула В.В.. 

Комісією заслухано пояснення директора Департаменту персоналу 

Міністерства розвитку громад та територій України Писанко Л.М. та заступника 

директора департаменту – начальника відділу кадрового менеджменту 

Департаменту персоналу Міністерства розвитку громад та територій України 

Гордієнко А.О. 

Комісією заслухано пояснення начальника Управління Секретаріату 

державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України               

Костик В.В. 

 

Виступили: Войтович О.М, Джапарова Е.А., Канцуров О.О., Корнієнко О.С., 

Баласинович Б.О., Вилков С.В. 

 

Комісією запропоновано Баласиновичу Б.О. надати пояснення щодо обставин, 

які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження з урахуванням 

результатів ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи. 

Баласинович Б.О. за результатами ознайомлення з матеріалами дисциплінарної 

справи висловив свої зауваження стосовно оформлення та змісту дисциплінарної 

справи. 

Баласинович Б.О. також повідомив, що пояснення з приводу обставин, які 

містяться в службових документах, що стали підставою для видання наказу 
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Міністерства розвитку громад та територій України від 17 листопада 2021 року             

№ 300 «Про порушення дисциплінарного провадження» він надав Комісії листами 

від 14 грудня 2021 року та від 22 грудня 2021 року. 

Комісія заслухала пояснення Баласиновича Б.О. щодо обставин, які стали 

підставою для порушення дисциплінарного провадження. 

Баласинович Б.О. заявив клопотання щодо надання додаткових документів і 

матеріалів для долучення їх до дисциплінарної справи. 
 

Вирішили:  

1. Задовольнити клопотання Баласиновича Б.О. щодо надання ним додаткових 

документів і матеріалів для долучення їх до дисциплінарної справи. 

2. Долучити до дисциплінарної справи пояснення Баласиновича Б.О.                  

від 22 грудня 2021 року, що надійшли через «Нову пошту». 

3. Долучити до дисциплінарної справи відеозаписи пояснень Баласиновича 

Б.О. та посадових осіб апарату Міністерства розвитку громад та територій України 

Гордієнко А.О., Гуцула В.В., Костик В.В., Писанко Л.М. наданих на засіданні 

Комісії.* 

4. Здійснити опис матеріалів, які містяться в дисциплінарній справі з 

урахуванням зауважень Баласиновича Б.О. щодо оформлення та змісту 

дисциплінарної справи. 

5. Продовжити розгляд дисциплінарної справи стосовно державного секретаря 

Міністерства розвитку громад та територій України Баласиновича Б.О. з метою 

прийняття рішення про наявність, чи відсутність у діях державного службовця 

дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної 

відповідальності на наступному засіданні Комісії 14 січня 2022 року.  
 

Голосували: за – 4, проти – 0.  

 
*Відповідно до пункту 5 Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами, 

затвердженого наказом НАДС від 03.03.2016 № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 25.03.2016 за № 456/28586, інформація, що міститься в дисциплінарній справі, належить 

до службової інформації, доступ до якої обмежується згідно із Законом України «Про доступ до 

публічної інформації». 

Особи, які працюють із дисциплінарною справою, в тому числі здійснюють її формування, 

зобов’язані запобігати розголошенню інформації, яка в ній міститься. 

Відеоматеріали фіксації пояснень Баласиновича Б.О. та посадових осіб апарату 

Міністерства розвитку громад та територій України Гордієнко А.О., Гуцула В.В., Костик В.В., 

Писанко Л.М. наданих на засіданні Комісії є складовою частиною дисциплінарної справи, тому 

не підлягають опублікуванню разом з протоколом засідання Комісії. 
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4. Різне 

 

Щодо розгляду адвокатського запиту адвоката Пелюка Станіслава 

Сергійовича № 16 від 24.12.2021  

 

Комісією, в межах повноважень розглянуто адвокатський запит адвоката 

Пелюка Станіслава Сергійовича № 16 від 24.12.2021. 

 

Вирішили: підготувати та надати відповідь адвокату Пелюку Станіславу 

Сергійовичу щодо запитуваної інформації. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0. (Грачова У.І. не приймала участі у голосуванні) 

 

 

Головуючий член Комісії: 

 

«___»_____________2022 р.   ______________________ О. М. Войтович  

 

члени Комісії:  

 

«___»_____________2022 р.   ______________________ У. І. Грачова  
 

«___»_____________2022 р.   ______________________ Е. А. Джапарова 

 

«___»_____________2022 р.   ______________________ О. О. Канцуров 

 

«___»_____________2022 р.   ______________________ О. С. Корнієнко 


