
ПРОТОКОЛ № 14 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 
 

Дата проведення засідання:  

17 грудня 2019 р. 

 

Місце проведення засідання:  

НАДС, к. 327, вул. Прорізна, 15,  

м. Київ 

 

Початок засідання: о 14  год. 40 хв.  

 

Закінчення засідання: о 20 год. 13 хв.  

 

Присутні на засіданні: 

 

члени Комісії:  

 

Стародубцев О.Є, Сорока С.В., Студенецька А.О., Котляревська С.С.; 

 

інші особи:  

 

Дівак В.В. – заступник начальника відділу забезпечення діяльності Комісії 

з питань вищого корпусу державної служби; Губа М.О. – головний спеціаліст 

відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби; Іванова С.М. – головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності 

Комісії з питань вищого корпусу державної служби; Кулик П.О. – головний 

спеціаліст відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби; Луценко О.В. – головний спеціаліст експертної групи з питань 

розвитку інформаційних систем генерального департаменту з питань 

інформатизації обліку та оплати праці державних службовців. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 
 

1. Про затвердження списку кандидатів на зайняття посади заступника 

Голови Державної служби з безпеки на транспорті, яких допущено до етапу 

співбесіди. 

2. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади заступника 

Голови Державної служби з безпеки на транспорті, яких допущено до етапу 

співбесіди та визначення її результатів. 

3. Складення рейтингу кандидатів на зайняття посади заступника Голови 

Державної служби з безпеки на транспорті. 

4. Визначення кандидатур на зайняття посади заступника Голови Державної 

служби з безпеки на транспорті для внесення пропозицій суб’єкту призначення. 

5. Про затвердження списку кандидатів на зайняття посади заступника 

Голови Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1167-р), яких 

допущено до етапу співбесіди. 

6. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади заступника 

Голови Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 
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розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1167-р), яких 

допущено до етапу співбесіди та визначення її результатів. 

7. Складення рейтингу кандидатів на зайняття посади заступника Голови 

Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1167-р). 

8. Визначення кандидатур на зайняття посади заступника Голови 

Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1167-р) для 

внесення пропозицій суб’єкту призначення. 

9. Про затвердження списку кандидатів на зайняття посади заступника 

Голови Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1168-р), яких 

допущено до етапу співбесіди. 

10. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади заступника 

Голови Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1168-р), яких 

допущено до етапу співбесіди та визначення її результатів. 

11. Складення рейтингу кандидатів на зайняття посади заступника Голови 

Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1168-р). 

12. Визначення кандидатур на зайняття посади заступника Голови 

Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1168-р) для 

внесення пропозицій суб’єкту призначення. 

13. Про затвердження списку кандидатів на зайняття посади Голови 

Державної регуляторної служби, яких допущено до етапу співбесіди. 

14. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади Голови 

Державної регуляторної служби, яких допущено до етапу співбесіди та 

визначення її результатів. 

15. Складення рейтингу кандидатів на зайняття посади голови Державної 

регуляторної служби. 

16. Визначення кандидатур на зайняття посади Державної регуляторної 

служби для внесення пропозицій суб’єкту призначення. 

 

Вирішили: затвердити порядок денний. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0. 

 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  

ТА ПРОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ЕТАПІВ КОНКУРСІВ  
 

1. Про затвердження списку кандидатів на зайняття посади 

заступника Голови Державної служби з безпеки на транспорті, 

яких допущено до етапу співбесіди. 
 

Кандидати на зайняття посади заступника Голови Державної служби з 

безпеки на транспорті пройшли тестування на знання законодавства, абстрактне 

мислення, перевірку володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов 

Ради Європи. 
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Результати тестування кандидатів на зайняття посади заступника Голови 

Державної служби з безпеки на транспорті 

 

Вид тестування – знання законодавства 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові кандидата 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1 Євдокимов Дмитро Андрійович 28 1 

2 Тесльович Сергій Іванович 27 0 

3 Антоненко Андрій Сергійович 36 2 

4 Степаненко Олексій Миколайович 33 1 

5 Хлопицький Олексій Олександрович 25 0 

6 Хорольський Роман Миколайович 36 2 

7 Ставнійчук Катерина Михайлівна 32 1 

 

Вид тестування – абстрактне мислення  

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові кандидата 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1 Євдокимов Дмитро Андрійович 4 0 

3 Антоненко Андрій Сергійович 13 1 

4 Степаненко Олексій Миколайович 4 0 

6 Хорольський Роман Миколайович 10 0 

7 Ставнійчук Катерина Михайлівна 20 2 

 

Результати перевірки завдань щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради Європи, кандидатів на зайняття посади заступника Голови 

Державної служби з безпеки на транспорті  

(дата проведення перевірки – 9 грудня 2019 р.) 

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

Офіційна мова 

Ради Європи 

(англійська/ 

французька) 

Результати/ 

оцінка 

Ставнійчук Катерина Михайлівна англійська 87 

Антоненко Андрій Сергійович англійська 83 

 

Вирішили: затвердити список кандидатів на зайняття посади заступника 

Голови Державної служби з безпеки на транспорті, які успішно пройшли 

перевірку володіння іноземною мовою, всі види тестування та допущені до 

чергового етапу конкурсу – співбесіди: 

 

Порядковий 

номер 
Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

1 Антоненко Андрій Сергійович2 

2 Ставнійчук Катерина Михайлівна 

 

Голосували: за – 4, проти – 0. 
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2. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади 

заступника Голови Державної служби з безпеки на транспорті, 

яких допущено до етапу співбесіди та визначення її результатів. 
 

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, 

досягнення результатів, стресостійкість. 
 

Результати співбесіди: 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 

Вимоги до 

компетентності, визначені 

умовами конкурсу 

Л
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о
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1 Антоненко Андрій Сергійович 1,25 0,75 1,00 1,75 

2 Ставнійчук Катерина Михайлівна 2,00 2,00 1,75 1,75 

 

Відповідно до п. 53 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України 

від 25 березня 2016 р. № 246, кандидати, які під час проведення співбесіди 

отримали середній бал 0,5 або нижче 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. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0. 

 

3. Складення рейтингу кандидатів на зайняття посади 

заступника Голови Державної служби з безпеки на транспорті. 
 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття посади заступника Голови Державної 

служби з безпеки на транспорті  

 

Рейтинг Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 
Загальна 

сума балів 

1 Антоненко Андрій Сергійович 7,75 

2 Ставнійчук Катерина Михайлівна 10,50 

 

Вирішили: затвердити рейтинговий список кандидатів на зайняття посади 

заступника Голови Державної служби з безпеки на транспорті. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0. 
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4. Визначення кандидатур на зайняття посади заступника 

Голови Державної служби з безпеки на транспорті, які набрали 

найбільшу кількість балів відповідно до загального рейтингу 

кандидатів, для внесення пропозицій суб’єкту призначення. 
 

Вирішили: 

 

Внести суб’єкту призначення пропозицію щодо кандидатур для визначення 

переможця конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної служби з 

безпеки на транспорті:  

 

1. Ставнійчук Катерина Михайлівна – 10,50 

2. Антоненко Андрій Сергійович – 7,75 

 

Голосували: за – 4, проти – 0. 

 

5. Про затвердження списку кандидатів на зайняття посади 

заступника Голови Національного агентства з питань державної 

служби (конкурс оголошений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27.11.2019 №1167-р), яких допущено до етапу 

співбесіди. 
 

Кандидати на зайняття посади заступника Голови Національного агентства з 

питань державної служби (конкурс оголошений розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 27.11.2019 №1167-р) пройшли тестування на знання 

законодавства, абстрактне мислення, перевірку володіння іноземною мовою, яка є 

однією з офіційних мов Ради Європи. 

 

Результати тестування кандидатів на зайняття посади заступника Голови 

Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1167-р) 

 

Вид тестування – знання законодавства 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові кандидата 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1  Бабич Олександр Борисович 28 1 

2  Хлопицький Олексій Олександрович 30 1 

3  Дрощенко Олена Вікторівна 39 2 

4  Шимко Наталія Миколаївна 36 2 

5  Клочак Олег Зіновійович 35 1 

6  Плісковський Роман Володимирович Не з’явився 

7  Полховський Ігор Стахійович 26 0 

8  Збаржевський Олександр Володимирович 21 0 

9  Крикун Віктор Борисович Не з’явився 

10  Старухіна Ольга Іванівна Не з’явився 

 

Вид тестування – абстрактне мислення  
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Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові кандидата 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1  Бабич Олександр Борисович 20 2 

2  Хлопицький Олексій Олександрович 18 1 

3  Дрощенко Олена Вікторівна 19 2 

4  Шимко Наталія Миколаївна 19 2 

5  Клочак Олег Зіновійович 11 1 

 

Результати перевірки завдань щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради Європи, кандидатів на зайняття посади заступника Голови 

Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1167-р) 

 (дата проведення перевірки – 13 грудня 2019 р.). 

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

Офіційна мова 

Ради Європи 

(англійська/ 

французька) 

Результати/ 

оцінка 

Бабич Олександр Борисович англійська 76 

Хлопицький Олексій Олександрович англійська 60 

Дрощенко Олена Вікторівна англійська 97 

Шимко Наталія Миколаївна англійська 89 

Клочак Олег Зіновійович англійська 78 

 

Вирішили: затвердити список кандидатів на зайняття посади заступника 

Голови Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1167-р), які 

успішно пройшли перевірку володіння іноземною мовою, всі види тестування та 

допущені до чергового етапу конкурсу – співбесіди: 

 

Порядковий 

номер 
Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

1  Бабич Олександр Борисович 

2  Дрощенко Олена Вікторівна 

3  Шимко Наталія Миколаївна 

4  Клочак Олег Зіновійович 

 

Голосували: за – 3, проти – 0. 

 

6. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади 

заступника Голови Національного агентства з питань державної 

служби (конкурс оголошений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27.11.2019 №1167-р), яких допущено до етапу 

співбесіди та визначення її результатів. 
 

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної 

компетентності кандидатів встановленим вимогам, які не були оцінені на 

попередніх етапах конкурсу, а саме: лідерство, комунікація і взаємодія, 

досягнення результатів, стресостійкість. 
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Член Комісії з питань вищого корпусу державної служби Стародубцев О.Є. 

заявив про потенційний конфлікт інтересів і не бере участь в оцінюванні 

кандидатів. 

 

Результати співбесіди: 

 

Порядкови

й номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 

Вимоги до компетентності, 

визначені умовами 

конкурсу 

Л
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о
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1  Бабич Олександр Борисович 0,00 0,33 0,00 0,67 

2  Дрощенко Олена Вікторівна 1,33 2,00 1,33 1,33 

3  Шимко Наталія Миколаївна 1,33 1,33 1,67 1,33 

4  Клочак Олег Зіновійович 1,00 0,67 0,33 0,67 

 

Відповідно до п. 53 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України 

від 25 березня 2016 р. № 246, кандидати, які під час проведення співбесіди 

отримали середній бал 0 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. 

 

Голосували: за – 3, проти – 0. 

 

7. Складення рейтингу кандидатів на зайняття посади 

заступника Голови Національного агентства з питань державної 

служби (конкурс оголошений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27.11.2019 №1167-р) 
 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття посади заступника Голови 

Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1167-р) 

 

Рейтинг Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 
Загальна 

сума балів 

1  Дрощенко Олена Вікторівна 9,99 

2  Шимко Наталія Миколаївна 9,66 

3  Клочак Олег Зіновійович 4,67 

 

Вирішили: затвердити рейтинговий список кандидатів на зайняття посади 

заступника Голови Національного агентства з питань державної служби (конкурс 

оголошений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1167-

р). 

 

Голосували: за – 3, проти – 0. 



8 

 

8. Визначення кандидатур на зайняття посади заступника 

Голови Національного агентства з питань державної служби 

(конкурс оголошений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27.11.2019 №1167-р), які набрали найбільшу кількість 

балів відповідно до загального рейтингу кандидатів, для внесення 

пропозицій суб’єкту призначення. 
 

Вирішили: 

внести суб’єкту призначення пропозицію щодо кандидатур для визначення 

переможця конкурсу на зайняття посади на зайняття посади заступника Голови 

Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1167-р):  

 

1. Дрощенко Олена Вікторівна – 9,99 

2. Шимко Наталія Миколаївна – 9,66  

3. Клочак Олег Зіновійович – 10,00 

 

Голосували: за – 3, проти – 0. 

 

9. Про затвердження списку кандидатів на зайняття посади 

заступника Голови Національного агентства з питань державної 

служби (конкурс оголошений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27.11.2019 №1168-р), яких допущено до етапу 

співбесіди. 
 

Кандидати на зайняття посади заступника Голови Національного агентства з 

питань державної служби (конкурс оголошений розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 27.11.2019 №1168-р) пройшли тестування на знання 

законодавства, абстрактне мислення, перевірку володіння іноземною мовою, яка є 

однією з офіційних мов Ради Європи. 

 

Результати тестування кандидатів на зайняття посади заступника Голови 

Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1168-р) 

 

Вид тестування – знання законодавства 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові кандидата 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1 Полховський Ігор Стахійович 26 0 

2 Правик Юлія Миколаївна Не з’явився 

3 Бабич Олександр Борисович 28 1 

4 Стежко Олександра Віталіївна Не з’явився 

5 Збаржевський Олександр Володимирович 21 0 

6 Дрощенко Олена Вікторівна 39 2 

7 Шимко Наталія Миколаївна 36 2 

8 Ужва Євген Вікторович 32 1 
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Вид тестування – абстрактне мислення  

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові кандидата 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1  Бабич Олександр Борисович 20 2 

2  Дрощенко Олена Вікторівна 19 2 

3  Шимко Наталія Миколаївна 19 2 

4  Ужва Євген Вікторович 10 0 

 

 

Результати перевірки завдань щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради Європи, кандидатів на зайняття посади заступника Голови 

Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1168-р) 

 (дата проведення перевірки – 13 грудня 2019 р.). 

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

Офіційна мова 

Ради Європи 

(англійська/ 

французька) 

Результати/ 

оцінка 

Бабич Олександр Борисович англійська 76 

Дрощенко Олена Вікторівна англійська 97 

Шимко Наталія Миколаївна англійська 89 

 

Вирішили: затвердити список кандидатів на зайняття посади заступника 

Голови Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1168-р), які 

успішно пройшли перевірку володіння іноземною мовою, всі види тестування та 

допущені до чергового етапу конкурсу – співбесіди: 

 

Порядковий 

номер 
Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

1  Бабич Олександр Борисович 

2  Дрощенко Олена Вікторівна 

3  Шимко Наталія Миколаївна 

 

Голосували: за – 3, проти – 0. 

 

10. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади 

заступника Голови Національного агентства з питань державної 

служби (конкурс оголошений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27.11.2019 №1168-р), яких допущено до етапу 

співбесіди та визначення її результатів. 
 

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної 

компетентності кандидатів встановленим вимогам, які не були оцінені на 

попередніх етапах конкурсу, а саме: лідерство, комунікація і взаємодія, 

досягнення результатів, стресостійкість. 
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Член Комісії з питань вищого корпусу державної служби Стародубцев О.Є. 

заявив про потенційний конфлікт інтересів і не бере участь в оцінюванні 

кандидатів. 

 

Результати співбесіди: 

 

Порядкови

й номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 

Вимоги до компетентності, 

визначені умовами 

конкурсу 

Л
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о
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1 Бабич Олександр Борисович 0,00 0,33 0,00 0,67 

2 Дрощенко Олена Вікторівна 1,33 2,00 1,33 1,33 

3 Шимко Наталія Миколаївна 1,33 1,33 1,00 1,33 

 

Відповідно до п. 53 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України 

від 25 березня 2016 р. № 246, кандидати, які під час проведення співбесіди 

отримали середній бал 0 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. 

 

Голосували: за – 3, проти – 0. 

 

11. Складення рейтингу кандидатів на зайняття посади 

заступника Голови Національного агентства з питань державної 

служби (конкурс оголошений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27.11.2019 №1168-р) 
 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття посади заступника Голови 

Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1168-р) 

 

Рейтинг Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 
Загальна 

сума балів 

1 Дрощенко Олена Вікторівна 13,99 

2 Шимко Наталія Миколаївна 8,99 

 

Вирішили: затвердити рейтинговий список кандидатів на зайняття посади 

заступника Голови Національного агентства з питань державної служби (конкурс 

оголошений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1168-

р). 

 

Голосували: за – 3, проти – 0. 
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12. Визначення кандидатур на зайняття посади заступника 

Голови Національного агентства з питань державної служби 

(конкурс оголошений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 27.11.2019 №1168-р), які набрали найбільшу кількість 

балів відповідно до загального рейтингу кандидатів, для внесення 

пропозицій суб’єкту призначення. 
 

Вирішили: 

внести суб’єкту призначення пропозицію щодо кандидатур для визначення 

переможця конкурсу на зайняття посади на зайняття посади заступника Голови 

Національного агентства з питань державної служби (конкурс оголошений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 №1168-р):  

 

1.Дрощенко Олена Вікторівна – 13,99 

2.Шимко Наталія Миколаївна – 8,99  

 

Голосували: за – 3, проти – 0. 

 

13. Про затвердження списку кандидатів на зайняття посади 

Голови Державної регуляторної служби, яких допущено до етапу 

співбесіди. 
 

Кандидати на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби 

пройшли тестування на знання законодавства, абстрактне мислення, перевірку 

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

 

Результати тестування кандидатів на зайняття посади  

Голови Державної регуляторної служби 

 

Вид тестування – знання законодавства 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові кандидата 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1 Привалов Олександр Віталійович 38 2 

2 Власюк Тарас Олександрович 33 1 

3 Голота Андрій Ігорович 38 2 

4 Мечинський Олексій Борисович 37 2 

5 Дмитришин Володимир Степанович 37 2 

6 Видолоб Дмитро Вікторович 35 1 

7 Мироненко Олег Васильович 36 2 

8 Сарамага Роман Костянтинович Не з’явився 

9 Плісковський Роман Володимирович 29 1 

10 Каплунов Денис Вікторович Не з’явився 

11 Кошанський Сергій Юрійович 26 0 

12 Онищенко Наталія Аркадіївна 37 2 

 

Вид тестування – абстрактне мислення  
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Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові кандидата 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1 Привалов Олександр Віталійович 17 1 

2 Власюк Тарас Олександрович 17 1 

3 Голота Андрій Ігорович 26 2 

4 Мечинський Олексій Борисович 19 2 

5 Дмитришин Володимир Степанович 12 1 

6 Видолоб Дмитро Вікторович 15 1 

7 Мироненко Олег Васильович 23 2 

8 Плісковський Роман Володимирович 18 1 

9 Онищенко Наталія Аркадіївна 17 1 

 

 

Результати перевірки завдань щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради Європи, кандидатів на зайняття посади  

Голови Державної регуляторної служби 

 (дата проведення перевірки – 9 грудня 2019 р.). 

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

Офіційна мова 

Ради Європи 

(англійська/ 

французька) 

Результати/ 

оцінка 

Привалов Олександр Віталійович англійська 90 

Власюк Тарас Олександрович англійська 93 

Голота Андрій Ігорович англійська 84 

Мечинський Олексій Борисович англійська 92 

Дмитришин Володимир Степанович англійська 86 

Видолоб Дмитро Вікторович англійська 85 

Мироненко Олег Васильович англійська 75 

Плісковський Роман Володимирович англійська 91 

Онищенко Наталія Аркадіївна англійська 58 

 

Вирішили: затвердити список кандидатів на зайняття посади Голови 

Державної регуляторної служби, які успішно пройшли перевірку володіння 

іноземною мовою, всі види тестування та допущені до чергового етапу конкурсу – 

співбесіди: 

 

Порядковий 

номер 
Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

1 Привалов Олександр Віталійович 

2 Власюк Тарас Олександрович 

3 Голота Андрій Ігорович 

4 Мечинський Олексій Борисович 

5 Дмитришин Володимир Степанович 

6 Видолоб Дмитро Вікторович 

7 Мироненко Олег Васильович 

8 Плісковський Роман Володимирович 

 

Голосували: за – 4, проти – 0. 
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14. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади 

Голови Державної регуляторної служби, яких допущено до етапу 

співбесіди та визначення її результатів. 
 

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної 

компетентності кандидатів встановленим вимогам, які не були оцінені на 

попередніх етапах конкурсу, а саме: лідерство, комунікація і взаємодія, 

досягнення результатів, стресостійкість. 

Результати співбесіди: 

 

Порядкови

й номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 

Вимоги до компетентності, 

визначені умовами 

конкурсу 

Л
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ст
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о
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1 Привалов Олександр Віталійович 0,50 0,50 0,75 0,75 

2 Власюк Тарас Олександрович 0,75 0,75 0,75 0,75 

3 Голота Андрій Ігорович 1,00 1,25 1,50 1,00 

4 Мечинський Олексій Борисович 1,00 1,00 1,50 1,25 

5 Дмитришин Володимир Степанович 1,00 1,75 1,50 1,50 

6 Видолоб Дмитро Вікторович 1,50 1,75 1,50 1,25 

7 Мироненко Олег Васильович 0,50 1,00 1,00 1,50 

8 Плісковський Роман Володимирович 0,75 1,00 1,25 1,50 

 

Відповідно до п. 53 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України 

від 25 березня 2016 р. № 246, кандидати, які під час проведення співбесіди 

отримали середній бал 0,5 або нижче 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. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0. 

 

15. Складення рейтингу кандидатів на зайняття посади 

Голови Державної регуляторної служби. 
Рейтинговий список кандидатів на зайняття посади Голови Державної 

регуляторної служби 

 

Рейтинг Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 
Загальна 

сума балів 

1 Голота Андрій Ігорович 8,75 

1 Дмитришин Володимир Степанович  8,75 

1 Мечинський Олексій Борисович 8,75 

4 Видолоб Дмитро Вікторович 8,00 

5 Плісковський Роман Володимирович 6,50 

6 Власюк Тарас Олександрович 5,00 
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Вирішили: затвердити рейтинговий список кандидатів на зайняття посади 

Голови Державної регуляторної служби. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0. 

 

16. Визначення кандидатур на зайняття посади Голови 

Державної регуляторної служби, які набрали найбільшу кількість 

балів відповідно до загального рейтингу кандидатів, для внесення 

пропозицій суб’єкту призначення. 
 

Вирішили: 

внести суб’єкту призначення пропозицію щодо кандидатур для визначення 

переможця конкурсу на зайняття посади на зайняття посади Голови Державної 

регуляторної служби:  

 

1. Голота Андрій Ігорович  – 8,75 

2. Дмитришин Володимир Степанович – 8,75 

3. Мечинський Олексій Борисович – 8,75  

4. Видолоб Дмитро Вікторович – 8,00 

5. Плісковський Роман Володимирович – 6,50  

  

Голосували: за – 4, проти – 0. 

 

 

Головуючий член Комісії: 

 

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

 

Члени Комісії:  

«____»___________ 2019 р.  ______________________ О.Є. Стародубцев 

   

«____»___________ 2019 р.  ______________________ С.С. Котляревська 

   

«____»___________ 2019 р.  ______________________ А. О. Студенецька 

   

 


