
ПРОТОКОЛ № 18 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 
 

Дата проведення засідання:  

24 грудня 2019 р. 

 

Місце проведення засідання:  

НАДС, к. 327, вул. Прорізна, 15,  

м. Київ 

 

Початок засідання: о 12  год. 20 хв.  

 

Закінчення засідання: о 13 год. 25 хв.  

 

Присутні на засіданні: 

 

члени Комісії:  

 

Стародубцев О.Є, Сорока С.В., Зволинський О.В., 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; Купрій В.О. – перший 

заступник Голови НАДС. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 
 

1. Про затвердження списку кандидатів на зайняття посади першого 

заступника Голови Державної інспекції ядерного регулювання, яких допущено до 

етапу співбесіди. 

2. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади першого 

заступника Голови Державної інспекції ядерного регулювання, яких допущено до 

етапу співбесіди та визначення її результатів. 

3. Складення рейтингу кандидатів на зайняття посади першого заступника 

Голови Державної інспекції ядерного регулювання. 

4. Визначення кандидатур на зайняття посади першого заступника Голови 

Державної інспекції ядерного регулювання для внесення пропозицій суб’єкту 

призначення. 

5. Про затвердження списку кандидатів на зайняття посади першого 

заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду, яких допущено до 

етапу співбесіди. 

6. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади першого 

заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду, яких допущено до 

етапу співбесіди та визначення її результатів. 

7. Складення рейтингу кандидатів на зайняття посади першого заступника 

Голови Державної інспекції енергетичного нагляду. 
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8. Визначення кандидатур на зайняття посади першого заступника Голови 

Державної інспекції енергетичного нагляду для внесення пропозицій суб’єкту 

призначення. 

9. Про затвердження списку кандидатів на зайняття посади заступника 

Голови Державної інспекції енергетичного нагляду, яких допущено до етапу 

співбесіди. 

10. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади заступника 

Голови Державної інспекції енергетичного нагляду, яких допущено до етапу 

співбесіди та визначення її результатів. 

11. Складення рейтингу кандидатів на зайняття посади заступника Голови 

Державної інспекції енергетичного нагляду. 

12. Визначення кандидатур на зайняття посади заступника Голови 

Державної інспекції енергетичного нагляду 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 

першого заступника Голови Державної інспекції ядерного 

регулювання, яких допущено до етапу співбесіди. 
 

Кандидати на зайняття посади першого заступника Голови Державної 

інспекції ядерного регулювання 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 першого заступника Голови 

Державної інспекції ядерного регулювання 

 

Вид тестування – знання законодавства 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові кандидата 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1 Халенко Роман Вікторович 37 2 

2 Давиденко Богдан Васильович 20 0 

 

Вид тестування – абстрактне мислення  

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові кандидата 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1 Халенко Роман Вікторович 12 1 
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Результати перевірки завдань щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради Європи,  

кандидатів на зайняття посади першого заступника Голови Державної інспекції 

ядерного регулювання (дата проведення перевірки – 17 грудня 2019 р.) 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

Офіційна мова 

Ради Європи 

(англійська/ 

французька) 

Результати/ 

оцінка 

Халенко Роман Вікторович англійська 89 

 

Вирішили: затвердити список кандидатів на зайняття посади першого 

заступника Голови Державної інспекції ядерного регулювання, 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 Халенко Роман Вікторович 

 

Голосували: за – 4, проти – 0. 

 

 

2. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади 

першого заступника Голови Державної інспекції ядерного 

регулювання, 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 
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1 Халенко Роман Вікторович 1,25 1,25 1,75 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 
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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 – 4, проти – 0. 

 

 

3. Складення рейтингу кандидатів на зайняття посади 

першого заступника Голови Державної інспекції ядерного 

регулювання. 
 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття посади першого заступника Голови 

Державної інспекції ядерного регулювання 

 

Рейтинг Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 
Загальна 

сума балів 

1 Халенко Роман Вікторович 8,75 

 

Вирішили: затвердити рейтинговий список кандидатів на зайняття посади 

першого заступника Голови Державної інспекції ядерного регулювання. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0. 

 

 

4. Визначення кандидатур на зайняття посади першого 

заступника Голови Державної інспекції ядерного регулювання, 

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 першого заступника Голови Державної 

інспекції ядерного регулювання:  

 

1. Халенко Роман Вікторович - 8,75  

 

Голосували: за – 4, проти – 0. 

 

 

5. Про затвердження списку кандидатів на зайняття посади 

першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного 

нагляду, яких допущено до етапу співбесіди. 
 

Кандидати на зайняття посади першого заступника Голови Державної 

інспекції енергетичного нагляду 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 першого заступника Голови 

Державної інспекції енергетичного нагляду 

 

Вид тестування – знання законодавства 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові кандидата 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1 Боднар Роман Валерійович 38 2 

2 Хлопицький Олексій Олександрович 30 1 

3 Пономарьов Андрій Вікторович 40 2 

4 Камінський Михайло Львович Не з’явився 

5 Рубанка Володимир Миколайович 36 2 

6 Сорокіна Тетяна Вікторівна 30 1 

7 Гронь Микола Анатолійович 36 2 

 

Вид тестування – абстрактне мислення  

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові кандидата 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1 Боднар Роман Валерійович 21 2 

2 Хлопицький Олексій Олександрович 18 1 

3 Пономарьов Андрій Вікторович 14 1 

4 Рубанка Володимир Миколайович 10 0 

5 Сорокіна Тетяна Вікторівна 17 1 

6 Гронь Микола Анатолійович 18 1 

 

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

офіційних мов Ради Європи,  

кандидатів на зайняття посади першого заступника Голови Державної інспекції 

енергетичного нагляду  (дата проведення перевірки – 19 грудня 2019 р.) 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

Офіційна мова 

Ради Європи 

(англійська/ 

французька) 

Результати/ 

оцінка 

Боднар Роман Валерійович англійська 75 

Хлопицький Олексій Олександрович англійська 60 

Пономарьов Андрій Вікторович англійська 77 

Сорокіна Тетяна Вікторівна англійська 46 

Гронь Микола Анатолійович англійська 93 

 

Вирішили: затвердити список кандидатів на зайняття посади першого 

заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду, які успішно 

пройшли перевірку володіння іноземною мовою, всі види тестування та допущені 

до чергового етапу конкурсу – співбесіди: 
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Порядковий 

номер 
Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

1 Боднар Роман Валерійович 

2 Пономарьов Андрій Вікторович 

3 Гронь Микола Анатолійович 

 

Голосували: за – 4, проти – 0. 

 

 

6. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття посади 

першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного 

нагляду, 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 
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1 Боднар Роман Валерійович 1,50 1,25 1,00 1,75 

2 Пономарьов Андрій Вікторович 1,00 0,50 1,00 1,25 

3 Гронь Микола Анатолійович 0,25 0,25 0,50 0,75 

 

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 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. 

 

 

7. Складення рейтингу кандидатів на зайняття посади 

першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного 

нагляду. 
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Рейтинговий список кандидатів на зайняття посади першого заступника Голови 

Державної інспекції енергетичного нагляду 

 

Рейтинг Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 
Загальна 

сума балів 

1 Боднар Роман Валерійович 9,50 

2 Пономарьов Андрій Вікторович 6,75 

3 Гронь Микола Анатолійович 4,75 

 

Вирішили: затвердити рейтинговий список кандидатів на зайняття посади 

першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду. 

 

Голосували: за – 4, проти – 0. 

 

 

8. Визначення кандидатур на зайняття посади першого 

заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду, 

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 першого заступника Голови Державної 

інспекції енергетичного нагляду:  

 

1. Боднар Роман Валерійович – 9,50  

2. Пономарьов Андрій Вікторович – 6,75 

3. Гронь Микола Анатолійович – 4,75 

 

Голосували: за – 4, проти – 0. 

 

 

9. Про затвердження списку кандидатів на зайняття посади 

заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду, 

яких допущено до етапу співбесіди. 
 

Кандидати на зайняття посади заступника Голови Державної інспекції 

енергетичного нагляду 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 

Державної інспекції енергетичного нагляду 
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Вид тестування – знання законодавства 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові кандидата 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1 Боднар Роман Валерійович 38 2 

2 Хлопицький Олексій Олександрович 30 1 

3 Давиденко Богдан Васильович Не з’явився 

4 Камінський Михайло Львович Не з’явився 

5 Вавринчук Сергій Михайлович 32 1 

6 Сорокіна Тетяна Вікторівна 30 1 

7 Шульга Олексій Миколайович 36 2 

 

Вид тестування – абстрактне мислення  

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові кандидата 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали 

1 Боднар Роман Валерійович 21 2 

2 Хлопицький Олексій Олександрович 18 1 

3 Вавринчук Сергій Михайлович 12 1 

4 Сорокіна Тетяна Вікторівна 17 1 

5 Шульга Олексій Миколайович 10 0 

 

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

офіційних мов Ради Європи,  

кандидатів на зайняття посади заступника Голови Державної інспекції 

енергетичного нагляду  (дата проведення перевірки – 19 грудня 2019 р.) 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 

Офіційна мова 

Ради Європи 

(англійська/ 

французька) 

Результати/ 

оцінка 

Боднар Роман Валерійович англійська 75 

Хлопицький Олексій Олександрович англійська 60 

Вавринчук Сергій Михайлович англійська 86 

Сорокіна Тетяна Вікторівна англійська 46 

 

Вирішили: затвердити список кандидатів на зайняття посади заступника 

Голови Державної інспекції енергетичного нагляду, 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 Боднар Роман Валерійович 

2 Вавринчук Сергій Михайлович 

 

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

заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду, 

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
ід

ер
ст

в
о

 

К
о

м
у
н

ік
ац

ія
 і

 

1
4
в
за

єм
о
д

ія
 

Д
о
ся

гн
ен

н
я
 

р
ез

у
л
ь
та

ті
в
 

С
тр

ес
о
ст

ій
к
іс

ть
 

1 Боднар Роман Валерійович 1,50 1,25 1,00 1,75 

2 Вавринчук Сергій Михайлович Не з’явився 

 

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 – 4, проти – 0. 

 

11. Складення рейтингу кандидатів на зайняття посади 

заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду. 
 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття посади заступника Голови Державної 

інспекції енергетичного нагляду 

 

Рейтинг Прізвище, ім’я та по батькові кандидата 
Загальна 

сума балів 

1 Боднар Роман Валерійович 9,50 

 

Вирішили: затвердити рейтинговий список кандидатів на зайняття посади 

заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду. 

 

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

Голови Державної інспекції енергетичного нагляду, 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 інспекції 

енергетичного нагляду:  

 

1. Боднар Роман Валерійович – 9,50  

 

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.  ______________________ О.В. Зволинський 

   

 


