
 ПРОТОКОЛ № 9/2022 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

Дата проведення засідання:  

02 вересня 2022 року 

Проведення засідання: з використанням 

електронної платформи Cisco Webex 

Початок засідання:  10 год. 55 хв.  

Закінчення засідання: о 11 год. 10 хв.  

 

Присутні на засіданні 
 

члени Комісії:  

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

Красовський К. Ю. (з 11 год. 02 хв. до 11 год. 10 хв.)  
 

інші особи:  

Губа М.О. – начальник відділу адміністрування конкурсів Управління 

забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби; 

Діденко К.О. – провідний інспектор відділу адміністрування конкурсів 

Управління забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби;  

Рора А.О. – 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: Губа М.О. 
 

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 прийняття рішення щодо внесення змін до Регламенту роботи Комісії 

вищого корпусу державної служби. 

3. Різне. 
 

Голосували: за – 5, проти – 0, не голосував – 1 (Красовський К. Ю.).  

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про обрання головуючого члена Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби. 
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Відповідно до пункту 14 Положення про Комісію з питань вищого корпусу 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                        

від 25 березня 2016 р. № 243, 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 травня 2022 року             

№ 8/2022 головуючим Комісії другий раз підряд було обрано Войтовича О.М. Строк 

повноважень закінчився 11 серпня 2022 року. 

 

Виступили: Губа М.О., Грачова У.І.  

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

з питань вищого корпусу державної служби Корнієнка О.С. 

Корнієнко О.С. повідомив членам Комісії про конфлікт інтересів під час 

розгляду внесеної пропозиції та відмовився від голосування. 

 

Вирішили: за результатами обговорення питання прийнято рішення обрати 

головуючим Комісії Корнієнка О.С. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0, не голосував – 2 (Корнієнко О.С.,  

Красовський К. Ю.). 

 

2. Про прийняття рішення щодо внесення змін до Регламенту роботи 

Комісії вищого корпусу державної служби. 

 

Виступили: Губа М.О., Заболотний А.В., Корнієнко О.С. 

 

Вирішили: схвалити зміни до Регламенту роботи Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби в частині приведення Регламенту у відповідність до 

Порядку здійснення дисциплінарного провадження, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1039 (у урахуванням внесених 

змін до нього, а саме щодо можливості дистанційного розгляду Дисциплінарних 

справ).  
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За результатами додаткового опрацювання питань змін до Регламенту щодо 

розгляду вхідної кореспонденції, що надходить для розгляду Комісії, на засіданнях 

Комісії та правил реєстрації журналістів, представників громадських організацій  

та фізичних осіб на проведення етапів конкурсу (співбесіди), проінформувати 

членів Комісії про стан опрацювання на наступному засіданні. 

 

Голосували: за – 6, проти – 0. 

 

 

Головуючий член Комісії: 

 

______________________  О. С. Корнієнко 

 

члени Комісії:  

 

 ______________________ У. І. Грачова 

 

 ______________________ А. В. Заболотний 

 

 ______________________ О. О. Канцуров 

 

 ______________________ О.М. Войтович 

 

 ______________________ К. Ю. Красовський 


