
ПРОТОКОЛ № 3/2022 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

Дата проведення засідання:  

21 січня 2022 року 

Проведення засідання:  

НАДС, к.327, вул. Прорізна, 15,  

м. Київ 

 

Початок засідання:  12 год. 00 хв.  

Закінчення засідання: о 13 год. 00 хв.  
 

Присутні на засіданні 
 

члени Комісії:  

Войтович О. М, Грачова У.І., Заболотний А.В., Канцуров О. О. 
 

Особи, які запрошені на засідання Комісії: Галабудська Т.М. 
 

інші особи:  

Герман Г.Ю. - головний спеціаліст 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. 
 

Щодо питань, включених до порядку денного засідання Комісії  

 

Виступили: Войтович О. М, Грачова У.І., Заболотний А.В., Канцуров О. О.  
 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний: 
 

Порядок денний 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 
 

1.  Про розгляд клопотання адвоката Пелюка С.С., про ознайомлення з 

матеріалами дисциплінарної справи стосовно Галабудської Тетяни Миколаївни. 

2. Про результати проходження кандидатами на зайняття посади заступника 

Керівника Державного управління справами: тестування на знання законодавства 

та абстрактне мислення, перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією                     

з офіційних мов Ради Європи. 

3. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади заступника 

Керівника Державного управління справами. 

4. Визначення загального рейтингу кандидатів на зайняття посади заступника 

Керівника Державного управління справами.  
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5. Визначення кандидатур на зайняття посади заступника Керівника 

Державного управління справами, які набрали найбільшу загальну кількість балів 

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

призначення. 

6. Про розгляд дисциплінарної справи стосовно державного секретаря 

Міністерства економіки України Галабудської Тетяни Миколаївни. 

7. Різне. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

1.  Про розгляд клопотання адвоката Пелюка С.С., про ознайомлення  з 

матеріалами дисциплінарної справи стосовно Галабудської Тетяни 

Миколаївни. 
 

Виступили: Войтович О. М, Грачова У.І., Заболотний А.В., Канцуров О. О. 
 

Комісії надійшло клопотання адвоката Пелюка С.С. в інтересах                    

Галабудської Т. М. про ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи                   

від 18 січня 2022 року. 

Комісією розглянуто клопотання адвоката Пелюка С.С. в інтересах 

Галабудської Т. М. про ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи                 

від 18 січня 2022 року. 
 

Вирішили: надати для ознайомлення адвокату Пелюку С.С. дисциплінарну 

справу стосовно державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій 

України Галабудської Т.М. 
 

Голосували: за – 4, проти – 0. 
 

2. Про результати проходження кандидатами на зайняття посади 

заступника Керівника Державного управління справами: тестування на 

знання законодавства та абстрактне мислення, перевірки володіння 

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

Кандидати на зайняття посади заступника Керівника Державного управління 

справами 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  

заступника Керівника Державного управління справами 
 

Вид тестування – знання законодавства 

Порядкови

й номер 
Прізвище, ім'я та по батькові 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1. Комніна Лариса Веніамінівна не з'явилась 
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2. Коханій Михайло Сергійович 40 2 

3. Молодцова Юлія Сергіївна не з'явилась 

4. Назаренко Ірина Федорівна не з'явилась 

5. Осадчий Анатолій Володимирович 39 2 

6. Пономарьов Андрій Вікторович 37 2 

7. Рязанов Володимир Володимирович 35 1 

8. Титарчук Василь Васильович 27 0 

9. Федоренко Олександр Вікторович 37 2 

10. Шпак Юлія Валеріївна 38 2 
 

Вид тестування – абстрактне мислення 

Порядкови

й номер 
Прізвище, ім'я та по батькові 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1. Комніна Лариса Веніамінівна не з'явилась 

2. Коханій Михайло Сергійович 17 1 

3. Молодцова Юлія Сергіївна не з'явилась  

4. Назаренко Ірина Федорівна 13 1 

5. Осадчий Анатолій Володимирович 12 1 

6. Пономарьов Андрій Вікторович 23 2 

7. Рязанов Володимир Володимирович 12 1 

8. Титарчук Василь Васильович не з'явився 

9. Федоренко Олександр Вікторович 10 0 

10. Шпак Юлія Валеріївна 14 1 
 

 

Результати перевірки завдань щодо володіння іноземною мовою, яка є 

однією з офіційних мов Ради Європи, кандидатів на зайняття посади  

заступника Керівника Державного управління справами 
 

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата 

Офіційна мова 

Ради Європи 

(англійська/     

французька) 

Вимоги 

Результат лексико-

граматични

й тест 

розуміння 

письмовог

о тексту 

уміння і 

навички 

сприйняття 

усного 

мовлення 

(аудіювання

) 

уміння і 

навички 

висловлюванн

я свою думку 

іноземною 

мовою 

Коханій Михайло Сергійович англійська 37 19 15 8 79 

Осадчий Анатолій 

Володимирович 
англійська 32 10 6 10 58 

Пономарьов Андрій 

Вікторович 
англійська 28 18 9 10 65 

Рязанов Володимир 

Володимирович 
англійська 32 10 6 10 58 

Шпак Юлія Валеріївна англійська 43 19 20 10 92 
 



4 

 

За результатами проходження етапів конкурсу: тестування на знання 

законодавства тестування на абстрактне мислення та перевірку володіння 

іноземною мовою перелік конкурсантів на посаду заступника Керівника 

Державного управління справами, з якими проводиться співбесіда, наступний:  
 

Порядковий 

номер 
Прізвище, ім’я, по батькові 

1. Коханій Михайло Сергійович 

2. Шпак Юлія Валеріївна 
 

3. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади заступника 

Керівника Державного управління справами. 
 

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 

Лідерство 
Комунікація 

і взаємодія 

Розумін

ня 

сфери 

держав

ної 

політик

и 

Стр

атег

ічне 

баче

ння 

Управ

ління 

змінам

и та 

іннова

ції 

Добро

чесніс

ть та 

дотри

мання 

прави

л 

етичн

ої 

поведі

нки 

1. Коханій Михайло Сергійович не з'явився 

2. Шпак Юлія Валеріївна не з'явилась 
 

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. 
 

4. Визначення загального рейтингу кандидатів на зайняття посади 

заступника Керівника Державного управління справами.  
 

Кандидатів не визначено, оскільки кандидати не з’явилися на етап конкурсу 

проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади заступника Керівника 

Державного управління справами. 
 

5. Визначення кандидатур на зайняття посади заступника Керівника 

Державного управління справами, які набрали найбільшу загальну кількість 

балів відповідно до загального рейтингу кандидатів, для внесення пропозицій 

суб’єкту призначення. 
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Вирішили: інформувати суб’єкта призначення про відсутність визначених 

кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до 

загального рейтингу кандидатів, як таких, що не з’явилися на етап конкурсу 

проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади заступника Керівника 

Державного управління справами. 
 

Голосували: за – 4, проти – 0.  
 

6. Про розгляд дисциплінарної справи стосовно державного секретаря 

Міністерства економіки України Галабудської Тетяни Миколаївни. 
 

Виступили: Войтович О. М, Грачова У.І., Заболотний А.В., Канцуров О. О. 
 

Головуючий член Комісії Войтович О.М. повідомив, що адвокат Пелюк С.С. 

який представляє інтереси Галабудської Т.М. подав клопотання про відкладення 

засідання Комісії від 21 січня 2022 року (зареєстроване 21.01.2022 за № 10/0/18-22) 

в якому зазначає про неможливість його та Галабудської Т.М. бути присутніми на 

засіданні Комісії 21 січня 2021 року з незалежних від них причин. 

Комісією розглянуто заяву про забезпечення законності подану адвокатом 

Пелюком С.С. в інтересах Галабудської Т.М. від 20 січня 2022 року (зареєстрована 

20.01.2022 № 8/0/18-22), в якій викладені вимоги про припинення розгляду 

дисциплінарного провадження стосовно Галабудської Т.М. у зв’язку із відсутністю 

суб’єкта, щодо якого може здійснюватися дисциплінарне провадження та 

відсутністю у Комісії повноважень приймати рішення стосовно особи, яка не займає 

посади державної служби категорії «А». 

Комісії надійшов лист Міністерства економіки України від 20 січня 2022 року 

№ 55-18/2888-03 про надання матеріалів щодо ознак ймовірного вчинення 

дисциплінарного проступку Галабудською Т.М. 

Матеріали щодо ознак ймовірного вчинення дисциплінарного проступку 

Галабудською Т.М. надісланих листом Міністерства економіки України від 20 січня 

2022 року № 55-18/2888-03 не містять інформації стосовно дисциплінарного 

провадження порушеного наказом Міністерства економіки України  

від 30 листопада 2021 року № 989 «Про порушення дисциплінарного провадження». 

Комісія за результатами розгляду листа Міністерства економіки України                  

від 20 січня 2022 року № 55-18/2888-03 дійшла висновку що матеріали надані 

Мінекономіки не можуть бути долучені до дисциплінарної справи стосовно 

державного секретаря Міністерства економіки України Галабудської Т.М. оскільки 

дисциплінарна справа сформована та наразі розглядається Комісією. 

Головуючий член Комісії Войтович О.М. зазначив, що відповідно до пункту 33 

Порядку здійснення дисциплінарного провадження, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1039, Комісія, 

дисциплінарна комісія розглядає належним чином сформовану дисциплінарну 

справу та за результатами такого розгляду приймає рішення про наявність чи 
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відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для 

його притягнення до дисциплінарної відповідальності, про що зазначається у 

протоколі засідання. 
 

Вирішили:  
1. Продовжити розгляд дисциплінарної справи стосовно державного секретаря 

Міністерства економіки України Галабудської Т.М. з метою прийняття рішення за 

результатами розгляду на наступному засіданні Комісії 28 січня 2022 року. 

2. Підготувати та надати відповідь на заяву про забезпечення законності 

подану адвокатом Пелюком С.С. в інтересах Галабудської Т.М. від 20.01.2022  

№ 8/0/18-22. 

3. Не долучати до дисциплінарної справи стосовно державного секретаря 

Міністерства економіки України Галабудської Т.М. документи і матеріали, 

надіслані листом Міністерства економіки України від 20 січня 2022 року  

№ 55-18/2888-03. 
 

Голосували: за – 4, проти – 0. 
 

7. Різне. 
 

Головуючий член Комісії: 

 

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

 

члени Комісії:  

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

 

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

 

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


