
ПРОТОКОЛ № 2/2022 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

Дата проведення засідання:  

14 січня 2022 року 

Проведення засідання:  

з використанням електронної 

платформи Cisco Webex 

Початок засідання:  10 год. 30 хв.  

Закінчення засідання: о 12 год. 00 хв.  
 

 

Присутні на засіданні 
 

члени Комісії:  

Войтович О. М, Заболотний А.В., Канцуров О.О., Корнієнко 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;  

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

вищого корпусу державної служби. 

 

Щодо питань, включених до порядку денного засідання Комісії  

 

Виступили: Войтович О.М, Заболотний А.В., Канцуров О.О., Корнієнко О.С.  

 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний: 

 

 

Порядок денний 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

1. Про розгляд дисциплінарної справи стосовно державного секретаря 

Міністерства розвитку громад та територій України Баласиновича Богдана 

Олександровича. 

2. Різне. 
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про розгляд дисциплінарної справи стосовно державного секретаря 

Міністерства розвитку громад та територій України Баласиновича Богдана 

Олександровича. 

 

Виступили: Войтович О.М, Заболотний А.В., Канцуров О.О., Корнієнко О.С. 

 

До Комісії надійшов лист Баласиновича Б.О. від 13 січня 2022 року 

(зареєстрований 13.01.2022 за № Б-3-22/КВК), в якому він просить надати відповідь 

за результатами розгляду зазначеного листа та долучити його до дисциплінарної 

справи. 

Міністерство розвитку громад та територій України в доповнення до своїх 

листів від 17.11.2021 № 7/8.2/18855-21 та від 09.12.2021 № 7/8.2/18855-21 надіслало 

лист від 12.01.2022 № 7/8.5/345-22 про надання наказу Мінрегіону від 05.11.2021  

№ 846 К/ОС «Про вихід на роботу». 

 

Вирішили:  

1. Підготувати та направити відповідь Комісії за результатами розгляду листа 

Баласиновича Б.О. від 13 січня 2022 року. 

2. Долучити до дисциплінарної справи лист Баласиновича Б.О. від 13 січня 

2022 року (зареєстрований 13.01.2022 за № Б-3-22/КВК) та лист Мінрегіону від 

12.01.2022 № 7/8.5/345-22 про надання наказу Мінрегіону від 05.11.2021  

№ 846 К/ОС «Про вихід на роботу». 

 

Голосували: за – 4, проти – 0. 

 

Розгляд дисциплінарної справи стосовно державного секретаря Міністерства 

розвитку громад та територій України Баласиновича Б.О. та прийняття  рішення 

про наявність чи відсутність у його діях дисциплінарного проступку та підстав 

для його притягнення до дисциплінарної відповідальності 

 

Виступили: Войтович О.М, Заболотний А.В., Канцуров О.О., Корнієнко О.С. 

 

Комісія розглянула дисциплінарну справу стосовно державного секретаря 

Міністерства розвитку громад та територій України Баласиновича Б.О. 

З документів і матеріалів, що містяться в дисциплінарній справі Комісією 

досліджені обставини, на підставі яких порушено дисциплінарне провадження, 

встановлено чи мали місце обставини, на підставі яких порушено дисциплінарне 
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провадження, чи наявний у діях державного службовця дисциплінарний проступок 

та підстави для його притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

Комісією розглянуто питання щодо наявності в діях Баласиновича Б.О. 

дисциплінарних проступків передбачених пунктами 1, 5 та 7 частини другої статті 

65 Закону України «Про державну службу», а саме порушення Присяги державного 

службовця, невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів 

органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих 

у межах їхніх повноважень та перевищення службових повноважень, якщо воно не 

містить складу кримінального або адміністративного правопорушення. 

Встановивши наявність обставин, на підставі яких порушено дисциплінарне 

провадження, врахувавши характер дисциплінарного проступку, його тяжкість, 

ступінь вини державного службовця, обставини, за яких він був вчинений, 

обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність, результати 

оцінювання службової діяльності Баласиновича Б.О., наявність заохочень, стягнень 

та його ставлення до державної служби, Комісія дійшла висновку, що  

Баласинович Б.О. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності. 

Підстав, що виключають можливість застосування до Баласиновича Б.О. 

дисциплінарного стягнення Комісією не встановлено. 

Заболотним А.В. запропоновано Комісії прийняти рішення про наявність у діях 

Баласиновича Б.О. дисциплінарного проступку передбаченого пунктом 5 частини 

другої статті 65 Закону України «Про державну службу», а саме невиконання або 

неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів 

(розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень. 

Головуючим членом Комісії Войтовичем О.М. винесено на голосування 

Комісії пропозицію Заболотного А.В. 

 

Вирішили: Підготувати та внести суб’єкту призначення пропозицію про 

наявність у діях державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій 

України Баласиновича Б.О. дисциплінарного проступку передбаченого пунктом 5 

частини другої статті 65 Закону України «Про державну службу», а саме 

невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів 

державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у 

межах їхніх повноважень. 

 

Голосували: за – 1 (Заболотний А.В.), проти – 3. 

 

Головуючим членом Комісії Войтовичем О.М. винесено на голосування 

Комісії розгляд питання про наявність в діях Баласиновича Б.О. дисциплінарного  
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проступку передбаченого пунктом 7 частини другої статті 65 Закону України «Про 

державну службу», а саме перевищення службових повноважень, якщо воно не 

містить складу кримінального або адміністративного правопорушення. 

 

Вирішили:  
1. Підготувати та внести суб’єкту призначення пропозицію про наявність у 

діях державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України 

Баласиновича Б.О. дисциплінарного проступку передбаченого пунктом 7 частини 

другої статті 65 Закону України «Про державну службу», а саме перевищення 

службових повноважень, якщо воно не містить складу кримінального або 

адміністративного правопорушення. 

 

         Голосували: за – 3, проти – 1 (Заболотний А.В.) 

 

2. Пропозицію Комісії разом з матеріалами дисциплінарної справи внести на 

розгляд суб’єкту призначення не пізніше 17 січня 2022 року.  

 

3. Одночасно із внесенням суб’єкту призначення пропозиції Комісії 

повідомити про дату внесення пропозиції Баласиновичу Б.О. та необхідність 

надання ним письмового пояснення суб’єкту призначення відповідно до статті 75 

Закону України «Про державну службу». 

   

        Голосували: за – 4, проти – 0 

 

 

2. Різне 

 

Щодо призначення дати засідання Комісії з розгляду дисциплінарної справи 

стосовно державного секретаря Міністерства економіки України                  

Галабудської Т.М. 

 

Комітетом з дисциплінарних проваджень сформовано дисциплінарну справу 

стосовно державного секретаря Міністерства економіки України Галабудської 

Тетяни Миколаївни та передано на розгляд Комісії. 

 

Вирішили:  
1. Призначити засідання Комісії з розгляду дисциплінарної справи стосовно 

державного секретаря Міністерства економіки України Галабудської Т.М.  

на 21 січня 2022 року. 
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2. Направити Галабудській Т.М. повідомлення про дату, час та місце 

проведення засідання Комісії з розгляду дисциплінарної справи стосовно 

державного секретаря Міністерства економіки України Галабудської Т.М. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0.  

 

 

Головуючий член Комісії: 

 

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

 

члени Комісії:  

 

«___»_____________2022 р.   ______________________ А. В. Заболотний 

 

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

 

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


