
 ПРОТОКОЛ № 8/2022 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

Дата проведення засідання:  

11 травня 2022 року 

Проведення засідання:            

з використанням електронної  

платформи Cisco Webex 

Початок засідання:  11 год. 00 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., Грачова У.І., 

Красовський К. Ю. 
 

інші особи:  

Чигирин І.В. – заступник начальника Управління забезпечення діяльності 

Комісії з питань вищого корпусу державної служби – начальник відділу організації 

роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби та її комітетів; 

Губа М.О. – начальник 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.  

 

Щодо питань, включених до порядку денного засідання Комісії  
 

Виступили: Войтович О.М., Чигирин І.В. 
 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний: 

 

Порядок денний 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

1. Про обрання головуючого Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби. 

2.  Про внесення змін до складу комітету з дисциплінарних проваджень. 

3. Про внесення змін до складу комітету з відбору кандидатів на відповідну 

посаду. 

4. Щодо організації роботи Комісії та забезпечення її діяльності на період 

воєнного стану в Україні. 

5. Різне. 
 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про обрання головуючого члена Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби. 
 

Відповідно до пункту 14 Положення про Комісію з питань вищого корпусу 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України            від 

25 березня 2016 р. № 243 (далі – Положення про Комісію), визначено, що засідання 

Комісії проводить головуючий, який обирається на засіданні за пропозицією членів 

Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на такому засіданні 

членів Комісії. 

Головуючий обирається строком на три місяці. Член Комісії може бути обраний 

головуючим не більш як два рази підряд. 

Відповідно до пункту 8 Регламенту роботи Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби, схваленого на засіданні Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби 28 липня 2016 р. (із змінами, внесеними рішенням Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби від 13.10.2016 р., від 25.10.2016 р.,            

від 19.11.2020 р.) у разі припинення повноважень члена Комісії, обраного 

головуючим, засідання Комісії для обрання головуючого скликає керівник 

спеціального структурного підрозділу НАДС. 

Відповідно до пункту 1 протоколу засідання Комісії від 11 січня 2022 року             

№ 1/2022 головуючим Комісії було обрано Войтовича О.М. Строк повноважень 

закінчився – 11 квітня 2022 року. 

Виступили: Чигирин І.В., Грачова У.І.  

Грачова У.І. внесла пропозицію щодо обрання головуючим членом Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби (далі – Комісія) Войтовича О.М. 

Вирішили: за результатами обговорення питання прийнято рішення обрати 

головуючим Комісії - Войтовича О.М. 
 

Голосували: за – 5, проти – 0, утримався – 1 (Войтович О.М.). 

 

2. Про внесення змін до складу комітету з дисциплінарних проваджень.  
 

Щодо визначення персонального складу комітету з дисциплінарних проваджень  
 

Згідно з пунктом 21 Положення про Комісію Комісія приймає рішення, зокрема 

про утворення комітету з дисциплінарних проваджень, який є робочим органом 

Комісії, а також визначає його персональний склад із числа її членів. 

Крім того, відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України                        

від 12 січня 2022 року № 34 “Про зміну складу Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби”, від 16 лютого 2022 року № 155 “Про зміну складу Комісії              

з питань вищого корпусу державної служби” до складу Комісії з питань вищого 
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корпусу державної служби введено Заболотного Андрія Володимировича – 

заступника Голови Національного агентства з питань державної служби, 

Красовського Костянтина Юрійовича – представника від громадських об’єднань. 
 

В зв'язку з зазначеним за рішенням Комісії виникла  необхідність щодо внесення 

змін у склад комітету з дисциплінарних проваджень. 
 

Виступили:  Войтович О.М. 
 

Вирішили: за результатами обговорення питання прийнято рішення ввести до 

складу комітету з дисциплінарних проваджень – Красовського К.Ю.  
 

До складу комітету з дисциплінарних проваджень увійшли: Войтович О.М, 

Грачова У. І., Корнієнко О.С., Канцуров О.О., Заболотний А.В., Красовський К.Ю. 
 

Голосували: за – 4, утримався – 2 (Красовський К. Ю., Заболотний А.В.) 
 

3. Про внесення змін до складу комітету з відбору кандидатів на відповідну 

посаду.  
 

Щодо визначення персонального складу комітету з відбору кандидатів на 

відповідну посаду  
 

Згідно з пунктом 21 Положення про Комісію Комісія приймає рішення, зокрема 

про утворення комітету з відбору кандидатів на відповідну посаду, який є робочим 

органом Комісії, а також визначає його персональний склад із числа її членів. 

Крім того, відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України                       від 

12 січня 2022 року № 34 “Про зміну складу Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби”, від 16 лютого 2022 року № 155 “Про зміну складу Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби” до складу Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби введено Заболотного Андрія Володимировича – 

заступника Голови Національного агентства з питань державної служби, 

Красовського Костянтина Юрійовича – представника від громадських об’єднань. 
 

В зв'язку з зазначеним виникла за рішенням Комісії необхідність щодо внесення 

змін у склад комітету з відбору кандидатів на відповідну посаду. 
 

Виступили:  Войтович О.М. 
 

Вирішили: за результатами обговорення питання прийнято рішення ввести до 

складу комітету з відбору кандидатів на відповідну посаду – Заболотного А.В.  
 

До складу комітету з відбору кандидатів на відповідну посаду увійшли: 

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

Голосували: за – 5, утримався – 1 (Заболотний А.В.). 

 

 

4. Щодо організації роботи Комісії та забезпечення її діяльності на період 

воєнного стану в Україні. 



4 

 
 

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

Войтович О.М., з огляду на наявну інформацію у членів Комісії щодо проекту 

змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року    

№ 246 (далі – Порядок) в частині проведення конкурсів в умовах воєнного стану,          

в робочому порядку запропонував представникам НАДС повідомити Комісію щодо 

останніх. 

Чигирин І.В. повідомив членів Комісії щодо актуальності проходження 

погодження проекта акта Уряду про внесення змін до Порядку. 

Заболотний А.В. роз'яснив та повідомив про ключові точки проекту змін до 

Порядку, зокрема щодо процедури проходження конкурсу на зайняття посад 

державної служби категорії “А” в розрізі окремих етапів конкурсної процедури. 

Членами Комісії було висловлені окремі думки щодо проекту змін до Порядку, 

так Корнієнко О.С. висловив думку про можливість уточнення НАДС проекту акта 

про внесення змін до Порядку в частині процедури проведення перевірки володіння 

іноземною мовою кандидатів на зайняття посад державної служби категорії “А” та 

проведення оцінювання вимоги до компетентності кандидатів “Абстрактне 

мислення”. 

Також, Заболотний А.В. повідомив членів Комісії, що на сьогодні НАДС 

підготовлено проект акта Уряду про внесення змін до Порядку здійснення 

дисциплінарного провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 04 грудня 2019 року № 1039, та озвучив ключові зміни які стосуються 

здійснення Комісією дисциплінарних проваджень стосовно державних службовців 

категорії “А” в умовах воєнного стану. 

Заболотний А.В. повідомив, що членам Комісії в робочому порядку буде надано 

проект акта Уряду про внесення змін до Порядку здійснення дисциплінарного 

провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 

2019 року № 1039 для ознайомлення. 
 

Члени Комісії обговорили порядок організації проведення засідань Комісії в 

умовах воєнного стану в Україні, питання оформлення та підписання протоколів 

засідання Комісії, порядок оформлення та підписання відомостей про результати 

співбесіди з використанням кваліфікованих електронних підписів. 

 

Вирішили: за результатами обговорення питання щодо проекту змін до 

Порядку, з урахуванням необхідного часу на проходження проекту акта 

погодження з заінтересованими органами, звернутися в робочому порядку до 

НАДС щодо проведення членам Комісії відповідного навчання та актуалізації 

алгоритму подальшої роботи. 
 

Голосували: за – 6, проти – 0. 
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5. Різне 
 

Щодо розгляду кореспонденції, яка надійшла Комісії. 
 

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

До Комісії надійшло Рішення окружного адміністративного суду м. Києва             

від 16 лютого 2022 року № 640/25790/21. Відповідно до резолютивної частини якого 

було повністю задоволено позов, зокрема, визнано протиправним та скасовано 

пункти 7-10 рішення Комісії, оформленого протоколом від 01 липня 2021 року № 

22/2021 щодо результатів конкурсу на зайняття посади Голови Державної служби 

морського та річкового транспорту України. 
 

Вирішили: інформацію взяти до відома.  
 

Голосували: за – 6, проти – 0.  

 

 

Головуючий член Комісії: 

 

______________________ О.М. Войтович  

 

члени Комісії:  

 

______________________ У. І. Грачова 

 

______________________ А. В. Заболотний 

 

______________________ О. О. Канцуров 

 

______________________ О. С. Корнієнко 

 

______________________ К. Ю. Красовський 


