
ПРОТОКОЛ № 12 

позачергове засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

07 жовтня 2019 року 

Національне агентство України з 

питань державної служби,  

IІІ поверх, конференц-зала, 

м. Київ, вул. Прорізна, 15 

 

Початок засідання: о 09 год. 30 хв. 07 жовтня 2019 року 

Закінчення засідання: о 10 год. 20 хв. 07 жовтня 2019 року 

 

Присутні на засіданні Комісії: 

 

Члени Комісії (6 осіб): 

 

Войтович Радмила Василівна, Нікітіна Тетяна Василівна, Руденко Ольга 

Мстиславівна, Сорока Сергій Вікторович, Шарова Ілона Євгенівна, Ковтун Тетяна 

Владиславівна. 

 

Інші особи: 

 

Костик Віта Вікторівна – керівник секретаріату Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби, Велієва Олеся Валеріївна – заступник начальника Відділу забезпечення 

діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби НАДС, Венатор Валерія 

Валеріївна – головний спеціаліст Відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби НАДС, Федько Наталія Миколаївна – головний спеціаліст 

Відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби НАДС, 

Колбун Лариса Анатоліївна – головний спеціаліст Відділу забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби НАДС, Трипольський Дмитро Олегович – 

заступник директора Департаменту – начальник першого відділу контролю Департаменту 

контролю у сфері державної служби, Мішин Дмитро Валерійович – головний спеціаліст 

Сектору з питань захисту інформації НАДС. 

 

Всього: 13 осіб. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін до складу комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «А» та складу комітету з дисциплінарних проваджень 

щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А». 

2. Про затвердження рішення комітету з дисциплінарних проваджень щодо державних 

службовців, які займають посади державної служби категорії «А» від 07 жовтня 2019 року  

№ 8. 

3. Про розгляд матеріалів дисциплінарної справи Голови Укртрансбезпеки Ноняка М.В. 

4. Про порушення дисциплінарного провадження стосовно Керівника Апарату Ради 

національної безпеки і оборони України Нікуліної О.В. 

5. Різне. 

 

Виступили: Войтович Р.В., члени Комісії. 

 

Вирішили: Затвердити порядок денний. 
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Голосували: 

За – 6; 

Проти – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

І. Про внесення змін до складу комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «А» та складу комітету з дисциплінарних проваджень 

щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А». 

 

Виступили: Войтович Р.В., Костик В.В., члени Комісії. 

 

Вирішили:  

 

У зв’язку зі зміною персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби та керуючись Положенням про Комісію з питань вищого корпусу державної служби, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 243 

внести зміни та затвердити персональний склад комітету з відбору кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії «А» та персональний склад комітету з 

дисциплінарних проваджень щодо державних службовців які займають посади державної 

служби категорії «А», саме: 

 включити до персонального складу комітету з відбору кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії «А»: 

 Войтович Радмилу Василівну; 

Ковтун Тетяну Владиславівну. 

 

 включити до персонального складу комітету з дисциплінарних проваджень щодо 

державних службовців які займають посади державної служби категорії «А»: 

 Сороку Сергія Вікторовича. 

 

Голосували: 

За – 6; 

Проти – 0. 

 

ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ІІ. Про затвердження рішення комітету з дисциплінарних проваджень щодо державних 

службовців, які займають посади державної служби категорії «А» від 07 жовтня  

2019 року № 8. 

 

Виступили: Войтович Р.В., члени Комісії. 

 

Вирішили: Затвердити рішення комітету з дисциплінарних проваджень щодо 

державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» від 07 жовтня 

2019 року № 8.  

 

Голосували: 

За – 6; 
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Проти – 0. 

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ІІІ. Про розгляд матеріалів дисциплінарної справи Голови Укртрансбезпеки  

Ноняка М.В. 

 

Виступили: Войтович Р.В., Костик В.В., Трипольський Д.О., члени Комісії. 

 

Вирішили: доручити Секретаріату Комісії звернутися з листом до Кабінету Міністрів 

України стосовно закриття дисциплінарного провадження відносно Голови Укртрансбезпеки 

Ноняка М.В. у зв’язку зі звільненням його з займаної посади відповідно до частини першої 

статті 87ˡ Закону України «Про державну службу» (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 25 вересня 2019 року № 828). 

 

Голосували: 

За – 6; 

Проти – 0. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ІV. Про порушення дисциплінарного провадження стосовно Керівника Апарату Ради 

національної безпеки і оборони України Нікуліної О.В. 

 

Виступили: Войтович Р.В., Костик В.В., Трипольський Д.О., члени Комісії. 

 

Вирішили: Взяти до уваги, що Секретарем Ради національної безпеки і оборони 

України ініційовано дисциплінарне провадження стосовно Керівника Апарату Ради 

національної безпеки і оборони України Нікуліної О.В. (лист від 12 вересня  

2019 року № 1703/18-13/2-19), доручити Секретаріату Комісії звернутися з листом до Ради 

національної безпеки і оборони України щодо надання матеріалів на підставі яких 

Секретарем Ради національної безпеки і оборони України ініційовано дисциплінарне 

провадження стосовно Керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України 

Нікуліної О.В. 

 

Голосували: 

За – 6; 

Проти – 0. 

 

V. Різне. 
 

Виступили: Войтович Р.В., Костик В.В., члени Комісії. 

 

Вирішили: У зв’язку з оголошенням відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів 

України від 18 вересня 2019 року № 796 – р «Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України» конкурсу 

на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України, 

18 вересня 2019 року № 796 – р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади 

заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України» конкурсу на зайняття 

вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України,  провести їх 

10 жовтня 2019 року о 10 годині 00 хвилин. 
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Голосували: 

За – 6; 

Проти – 0. 

 

головуючий член Комісії: 

 

«____»___________ 2019 р.  ______________________ Р.В. Войтович 

 

члени Комісії:  

 

«____»___________ 2019 р.  ______________________ С.В. Сорока 

 

«____»___________ 2019 р.  ______________________ Т.В. Нікітіна 

 

«____»___________ 2019 р.  ______________________ О.М. Руденко 

 

«____»___________ 2019 р.  ______________________ І.Є. Шарова 

 

«____»___________ 2019 р.  ______________________ Т.В. Ковтун 

 

 

 


