
 ПРОТОКОЛ № 10/2022 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

Дата проведення засідання:  

17 жовтня 2022 року 

Проведення засідання: з використанням 

електронної платформи Cisco Webex 

 

Початок засідання:  15 год. 50 хв. (з урахуванням часу повітряної тривоги) 

Закінчення засідання: о 16 год. 20 хв.  

 

Присутні на засіданні: 
 

члени Комісії:  

Корнієнко О.С., Красовський К. Ю., Войтович О.М., Заболотний А.В.,  

Грачова У.І., Канцуров О.О. 
 

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;  

Герман Г.Ю. – головний спеціаліст відділу адміністрування конкурсів 

Управління забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби. 

 

Щодо питань, включених до порядку денного засідання Комісії  
 

Виступили: Корнієнко О.С., Губа М.О. 
 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний: 

 

Порядок денний 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 
 

1. Щодо належного та своєчасного забезпечення представлення інтересів 

Комісії у судах та підготовки відповідних процесуальних документів.  

2. Про прийняття рішення щодо внесення змін до Регламенту роботи Комісії 

вищого корпусу державної служби (за результатами додаткового опрацювання 

питань змін 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). 

3.  Різне.  
 

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

 

1. Щодо належного та своєчасного забезпечення представлення інтересів 

Комісії у судах та підготовки відповідних процесуальних документів.  

 

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

Вирішили: надати повноваження щодо забезпечення інтересів Комісії у судах 

та підготовки відповідних процесуальних документів службовим особам 

Національного агентства України з питань державної служби:  

начальнику відділу юридичного забезпечення діяльності НАДС Департаменту 

нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення НАДС  

Цехмейстер Людмилі Василівні;  

головному спеціалісту відділу юридичного забезпечення діяльності НАДС 

Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення  

Юр’євій Катерині Леонтіївні;  

головному спеціалісту відділу юридичного забезпечення діяльності НАДС 

Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення 

Мінабілєву Ерхану Мусаєвичу; 

головному спеціалісту відділу юридичного забезпечення діяльності НАДС 

Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення  

Подоляці Анастасії Миколаївні. 

 

Голосували: за – 6, проти – 0. 

 

2. Про прийняття рішення щодо внесення змін до Регламенту роботи 

Комісії вищого корпусу державної служби. 

 

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

Вирішили: з урахуванням додаткового опрацювання, взяти до уваги проект 

змін до Регламенту роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби, а 

саме щодо порядку реєстрації фізичних осіб, представників громадських 

організацій, представників засобів масової інформації в  Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби. 

За результатами роботи проінформувати членів Комісії про стан опрацювання 

на наступному засіданні. 

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

Щодо виконання пункту 10 Плану заходів з підготовки та відзначення Дня 

Української Державності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 12 липня 2022 року № 585.  

Виступили: Корнієнко О.С., Грачова У.І., Губа М.О.  

 

Вирішили: інформацію прийнято до відома.  

 

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 


