
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

06 серпня 2019 року 

Національне агентство України з 

питань державної служби,  

IІІ поверх, конференц-зала, 

м. Київ, вул. Прорізна, 15 

 

Початок засідання: о 10 год. 00 хв. 06 серпня 2019 року 

Закінчення засідання: о 16 год. 10 хв. 06 серпня 2019 року 

 

Присутні на засіданні Комісії: 

 

Члени Комісії (8 осіб): 

 

Войтович Радмила Василівна, Ващенко Костянтин Олександрович, Риженко 

Олександр Володимирович, Нікітіна Тетяна Василівна, Руденко Ольга Мстиславівна, 

Коліушко Ігор Борисович, Сорока Сергій Вікторович, Шарова Ілона Євгенівна. 

 

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, Колбун Лариса 

Анатоліївна – головний спеціаліст 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, Мішин Дмитро Валерійович – 

начальник відділу захисту інформації Департаменту інформаційних технологій та 

ресурсного забезпечення НАДС, Трипольський Дмитро Олегович – заступник директора 

Департаменту – начальник відділу контролю за дотриманням законодавства про державну 

службу Департаменту контролю та взаємодії з органами влади, Мінабілєв Ерхан Мусаєвич 

– головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням законодавства про державну 

службу Департаменту контролю та взаємодії з органами влади. 

 

Запрошені особи: 

 

Супрун Уляна – В.о. Міністра охорони здоров’я, Дніпров Олексій Сергійович – 

керівник Апарату Офісу Президента України, Мартинюк Лілія Леонідівна – директор 

Департаменту управління персоналом Офісу Президента України, Ісаєнко Роман 

Миколайович – Голова Державної служби з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками, Кравченко Андрій Михайлович – заступник Голови Державного агентства 

рибного господарства України, Думенко Тетяна Михайлівна – директор державного 

підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», 

Пугачов Микола Іванович – заступник директора з наукової роботи Національного 

наукового центру «Інститут аграрної економіки», Грещишин Станіслав Васильович – 

керівник патронатної служби Міністра охорони здоров’я. 

 

Всього: 24 особи. 

 

Представники засобів масової інформації: Пашко Валерія Сергіївна – журналіст 

телеканалу «Еспресо», Дідук Ігор Миколайович – оператор телеканалу «Еспресо». 
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Представники громадських організацій: Гермашев Юрій Анлрійович – представник 

ГО «Центр протидії корупції», Вороновський Олександр Станіславович – представник ГО 

«Центр протидії корупції».  

 

Членами Комісії журналістам та представникам громадських організацій була 

надана можливість бути присутніми під час проходження кандидатами усіх етапів 

конкурсів та проводити фото та відео зйомку. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про проведення конкурсів на зайняття вакантних посад заступника Голови Державної 

служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Голови Державної служби з питань 

геодезії, картографії та кадастру та повторного конкурсу на зайняття вакантної посади 

першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства. 

2. Про затвердження рішення комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад 

державної служби категорії «А» від 02 серпня 2019 року № 10. 

3. Про затвердження списків кандидатів, яких допущено до проходження тестування на 

зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 

червня 2019 року № 457-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади 

заступника Голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками», 

першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 515-р «Про 

оголошення повторного конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника Голови 

Державного агентства рибного господарства», Голови Державної служби з питань геодезії, 

картографії та кадастру відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 

липня 2019 року № 516-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови 

Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру».  

4. Про затвердження пропозицій комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «А» щодо часу проведення окремих етапів конкурсів, часу 

вирішення ситуаційних завдань. 

5. Про проведення тестування та визначення їх результатів для кандидатів на зайняття 

вакантних посад заступника Голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками, першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства, 

Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. 

6. Про затвердження Комісією з питань вищого корпусу державної служби ситуаційних 

завдань для кандидатів на зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками, першого заступника Голови Державного 

агентства рибного господарства, Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та 

кадастру. 

7. Розв'язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів для кандидатів на 

зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками, першого заступника Голови Державного агентства рибного 

господарства, Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. 

8. Про затвердження рішення комітету з дисциплінарних проваджень щодо державних 

службовців, які займають посади державної служби категорії «А» від 06 серпня 2019 року  

№ 6. 

9. Про затвердження переліку посад державної служби, патронатної служби та посад 

працівників, які виконують функції з обслуговування, та встановлення категорій посад 

державної служби Офісу Президента України. 

10.  Про розгляд матеріалів дисциплінарної справи Голови Держрезерву Мосійчука В.А. 

11. Про порушення дисциплінарного провадження стосовно Голови Укртрансбезпеки 

Ноняка М.В. 
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12. Проведення співбесіди та визначення її результатів для кандидатів на зайняття 

вакантних посад заступника Голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками, першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства, 

Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. 

13. Рейтингові списки кандидатів на зайняття вакантних посад заступника Голови 

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, першого заступника 

Голови Державного агентства рибного господарства, Голови Державної служби з питань 

геодезії, картографії та кадастру. 

14. Про визначення переможців конкурсів та других кандидатів за результатами 

конкурсів на зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками, Голови Державної служби з питань геодезії, картографії 

та кадастру та повторного конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника 

Голови Державного агентства рибного господарства. 

15. Різне. 

 

Виступили: Войтович Р.В., члени Комісії. 

 

Вирішили: Затвердити порядок денний. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

І. Про проведення конкурсів на зайняття вакантних посад заступника Голови 

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Голови 

Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру та повторного конкурсу на 

зайняття вакантної посади першого заступника Голови Державного агентства рибного 

господарства. 

 

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

 

Вирішили:  

 

Інформацію щодо перевірки секретаріатом Комісії документів кандидатів на 

відповідність встановленим законом вимогам взяти до відома.  

Визначити, що конкурси на зайняття вакантних посад заступника Голови Державної 

служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 457-р «Про оголошення конкурсу на 

зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками», першого заступника Голови Державного агентства рибного 

господарства відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 

року № 515-р «Про оголошення повторного конкурсу на зайняття вакантної посади першого 

заступника Голови Державного агентства рибного господарства», Голови Державної служби 

з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 10 липня 2019 року № 516-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 

посади Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» проводити 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246. 

 

Голосували: 

За – 8; 
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Проти – 0. 

 

ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ІІ. Про затвердження рішення комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «А» від 02 серпня 2019 року № 10. 

 

Вирішили: Затвердити рішення комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «А» від 02 серпня 2019 року № 10. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ІІІ. Про затвердження списків кандидатів, яких допущено до проходження тестування 

на зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 26 червня 2019 року № 457-р «Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади заступника Голови Державної служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками», першого заступника Голови Державного агентства 

рибного господарства відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 10 липня 2019 року № 515-р «Про оголошення повторного конкурсу на зайняття 

вакантної посади першого заступника Голови Державного агентства рибного 

господарства», Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року  

№ 516-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної 

служби з питань геодезії, картографії та кадастру». 

 

Вирішили: Допустити до проходження тестування на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 457-р «Про 

оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками», всього 4 кандидата – Короленка 

Володимира Васильовича, Білоусову Оксану Станіславівну, Литвиненка Олексія 

Миколайовича та Шахова Сергія Вячеславовича, на зайняття вакантної посади першого 

заступника Голови Державного агентства рибного господарства відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 515-р «Про 

оголошення повторного конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника Голови 

Державного агентства рибного господарства», всього 3 кандидата – Карплюка Миколу 

Івановича, Гоголя Олексія Миколайовича та Шрамка Андрія Володимировича, на зайняття 

вакантної посади Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року  

№ 516-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної служби 

з питань геодезії, картографії та кадастру», всього 3 кандидата – Приходько Людмилу 

Олександрівну, Улютіна Дениса Валерійовича та Гладуняка Романа Миколайовича. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
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ІV. Про затвердження пропозицій комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «А» щодо часу проведення окремих етапів конкурсів, 

часу вирішення ситуаційних завдань. 

 

Вирішили: Взяти за основу запропонований членами комітету з відбору кандидатів 

на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» орієнтовний графік засідання 

Комісії з питань вищого корпусу державної служби на 06 серпня 2019 року. 

  

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО П’ЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

V. Про проведення тестування та визначення їх результатів для кандидатів на зайняття 

вакантних посад заступника Голови Державної служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками, першого заступника Голови Державного агентства рибного 

господарства, Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 

Кандидати: Гоголь Олексій Миколайович та Шрамко Андрій Володимирович скористався 

правом використання попередніх результатів під час проходження тестування на зайняття 

вакантної посади першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства, а 

саме зайшли в автоматизовану систему тестування та роздрукували звіти про результати 

проходження тестування на знання законодавства. Вищезазначеними кандидатами надано 

можливість адміністратору конкурсу оформити відповідні звіти у порядку передбаченому 

абзацами другим та третім пункту 34 Порядку проведення конкурсу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246. 

 

5.1. Проведення тестування на знання законодавства та визначення його результатів для 

кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками:   

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Короленко Володимир Васильович 2 

2. Білоусова Оксана Станіславівна 0 

3. Литвиненко Олексій Миколайович 1 

4. Шахов Сергій Вячеславович 1 

 

Взяли участь у тестуванні: 4 особи. 

 

За результатами проведення тестування до розв'язання ситуаційних завдань 

допущено кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками: 

 

1. Короленко Володимир Васильович 

2. Литвиненко Олексій Миколайович 

3. Шахов Сергій Вячеславович 

 

5.2. Проведення тестування на знання законодавства та визначення його результатів для 

кандидатів на зайняття вакантної посади першого заступника Голови Державного 

агентства рибного господарства:   

 

Порядковий Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 
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номер 

1. Карплюк Микола Іванович 2 

2. Гоголь Олексій Миколайович 2 

3. Шрамко Андрій Володимирович  2 

 

Взяли участь у тестуванні: 3 особи. 

 

За результатами проведення тестування до розв'язання ситуаційних завдань 

допущено кандидатів на зайняття вакантної посади першого заступника Голови Державного 

агентства рибного господарства: 

 

1. Карплюк Микола Іванович  

2. Гоголь Олексій Миколайович  

3. Шрамко Андрій Володимирович 

 

5.3. Проведення тестування на знання законодавства та визначення його результатів для 

кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної служби з питань геодезії, 

картографії та кадастру:   

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Приходько Людмила Олександрівна Кандидат не з’явився 

2. Улютін Денис Валерійович Кандидат не з’явився 

3. Гладуняк Роман Миколайович 1 

 

Взяли участь у тестуванні: 1 особа. 

 

За результатами проведення тестування до розв'язання ситуаційних завдань 

допущено кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної служби з питань 

геодезії, картографії та кадастру: 

 

1. Гладуняк Роман Миколайович 

 

ПО ШОСТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

VІ. Про затвердження Комісією з питань вищого корпусу державної служби 

ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття вакантних посад заступника Голови 

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, першого 

заступника Голови Державного агентства рибного господарства, Голови Державної 

служби з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 

Виступили: Войтович Р.В., Шарова І.Є., Костик В.В., члени Комісії. 

 

Вирішили: Доопрацювати запропоновані членами комітету з питань відбору 

кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» ситуаційні завдання 

на зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками, першого заступника Голови Державного агентства рибного 

господарства, Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. 

Затвердити ситуаційні завдання на зайняття вакантних посад заступника Голови Державної 

служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, першого заступника Голови 

Державного агентства рибного господарства, Голови Державної служби з питань геодезії, 

картографії та кадастру з урахуванням доопрацювань.   

Усі ситуаційні завдання, окрім тих, що обрані кандидатами для розв’язання та 

оголошені адміністратором, є конфіденційними. 
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Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО СЬОМОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

VІІ. Розв'язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів для кандидатів на 

зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з лікарських засобів 

та контролю за наркотиками, першого заступника Голови Державного агентства 

рибного господарства, Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та 

кадастру. 

 

Кандидати на зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками, першого заступника Голови Державного агентства рибного 

господарства, Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру розв'язують по 

два ситуаційних завдання.  

При розв'язанні першого ситуаційного завдання оцінюються вимоги до професійної 

компетенції: «професійні знання» (далі - перша вимога), «прийняття ефективних рішень» (далі – 

друга вимога). 

При розв'язанні другого ситуаційного завдання оцінюються вимоги до професійної 

компетенції: «управління ефективністю та розвиток людських ресурсів» (далі – третя вимога), 

«робота з інформацією» (далі – четверта вимога).  

Перевірку та оцінювання ситуаційних завдань при проведенні конкурсів на зайняття 

вакантних посад заступника Голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками, першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства, Голови 

Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру здійснювати без особистої презентації 

ситуаційних завдань кандидатами. 

Відповідно до пункту 49 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2017 року  

№ 246 кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або 

нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, 

вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до розв’язання 

наступного ситуаційного завдання та чергового етапу конкурсу. 

Членами Комісії прийнято рішення щодо написання кандидатами на зайняття вакантних 

посад заступника Голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, 

першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства, Голови Державної 

служби з питань геодезії, картографії та кадастру одночасно протягом 1 год. 30 хв. двох 

ситуаційних завдань.  

 

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

 

Результати розв'язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантної 

посади заступника Голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками: 

 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

кандидата 

Ситуаційне завдання  

№ 1 

Ситуаційне завдання  

№ 2 

Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка 

1. Короленко 

Володимир 

Васильович  

(№ 1,2) 

1,75 1,00 1,13 1,13 



8 

 

2. Литвиненко 

Олексій 

Миколайович  

(№ 2,1) 

1,00 0,63 1,00 1,13 

3. Шахов Сергій 

Вячеславович  

(№ 3,3) 

0,25 0,13 0,25 0,38 

 

Кандидат: Шахов Сергій Вячеславович не допущений до співбесіди, оскільки під час 

написання ситуаційних завдань по вимогам професійної компетенції отримав нижче 0,50 

балів. 

 

Список кандидатів, яких допущено до проведення співбесіди на зайняття вакантної посади 

заступника Голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками: 

 

1. Короленко Володимир Васильович 

2. Литвиненко Олексій Миколайович 

 

Результати розв'язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантної 

посади першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства: 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

кандидата 

Ситуаційне завдання  

№ 1 

Ситуаційне завдання  

№ 2 

Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка 

1. Карплюк Микола 

Іванович (№ 3,3) 

1,50 1,50 0,88 0,88 

2. Гоголь Олексій 

Миколайович  

(№ 1,1) 

0,88 0,63 0,13 0,25 

3. Шрамко Андрій 

Володимирович 

(№ 2,2) 

0,38 0,50 0,50 0,75 

 

Кандидати: Гоголь Олексій Миколайович та Шрамко Андрій Володимирович не допущені до 

співбесіди, оскільки під час написання ситуаційних завдань по вимогам професійної 

компетенції отримали 0,50 та нижче 0,50 балів. 

 

Список кандидатів, яких допущено до проведення співбесіди на зайняття вакантної посади 

першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства: 

 

1. Карплюк Микола Іванович 

 

Результати розв'язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантної 

посади Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру: 

 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

кандидата 

Ситуаційне завдання  

№ 1 

Ситуаційне завдання  

№ 2 

Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка 

1. Гладуняк Роман 

Миколайович 

0,75 0,50 0,13 0,50 
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Кандидат: Гладуняк Роман Миколайович не допущений до співбесіди, оскільки під час 

написання ситуаційних завдань по вимогам професійної компетенції отримав 0,50 та нижче 

0,50 балів. 

 

ПО ВОСЬМОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

VІІІ. Про затвердження рішення комітету з дисциплінарних проваджень щодо 

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

від 06 серпня 2019 року № 6. 

 

Виступили: Войтович Р.В., члени Комісії. 

 

Вирішили: Затвердити рішення комітету з дисциплінарних проваджень щодо 

державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» від 06 серпня 

2019 року № 6.  

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

IХ. Про затвердження переліку посад державної служби, патронатної служби та посад 

працівників, які виконують функції з обслуговування, та встановлення категорій посад 

державної служби Офісу Президента України. 

 

Виступили: Войтович Р.В., Ващенко К.О., Дніпров О.С., Мартинюк Л.Л., члени Комісії. 

 

Вирішили: Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 15 Закону України від 10 грудня  

2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» затвердити перелік посад державної служби, 

патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, зі 

встановленими категоріями посад державної служби в Офісі Президента України.  

Рекомендувати апарату Офісу Президента України в подальшому розробити цільову 

структуру Офісу Президента України, що складатиметься з директоратів, відповідальних за 

експертно-аналітичний, стратегічний а також блок, що відповідатиме за виконання контрольних 

функцій. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Х. Про розгляд матеріалів дисциплінарної справи Голови Держрезерву Мосійчука В.А. 

 

Виступили: Войтович Р.В., Ващенко К.О., члени Комісії. 

 

Вирішили: Затвердити висновок та внести суб’єкту призначення пропозицію про 

наявність в діях Голови Державного агентства резерву України Мосійчука Вадима Адамовича 

дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 14 частини другої статті 65 Закону 

України «Про державну службу» (прийняття державним службовцем необґрунтованого 

рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, 

незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, 

якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення) та підстав для 
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його притягнення до дисциплінарної відповідальності, передбаченої частиною п’ятою  

статті 66 цього Закону, а саме звільнення з посади державної служби. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІ. Про порушення дисциплінарного провадження стосовно Голови Укртрансбезпеки 

Ноняка М.В. 

 

Виступили: Войтович Р.В., Нікітіна Т.В., члени Комісії. 

 

Вирішили: Взяти до уваги, що Кабінетом Міністрів України ініційовано 

дисциплінарне провадження стосовно Голови Укртрансбезпеки Ноняка М.В. (витяг з 

протоколу № 28 засідання Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року). Доручити 

Секретаріату Комісії звернутися з листом до Кабінету Міністрів України щодо надання 

матеріалів на підставі яких Кабінетом Міністрів України ініційовано дисциплінарне 

провадження стосовно Голови Укртрансбезпеки Ноняка М.В.  

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІІ. Проведення співбесіди та визначення її результатів для кандидатів на зайняття 

вакантних посад заступника Голови Державної служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками, першого заступника Голови Державного агентства рибного 

господарства, Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 

Виступили: Войтович Р.В., члени Комісії. 

 

Жодного з кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної служби з питань 

геодезії, картографії та кадастру не допущено до співбесіди. 

 

При проведенні співбесіди оцінюються наступні вимоги до професійної компетенції: 

«лідерство», «комунікації та взаємодія», «управління змінами», «досягнення результатів», 

«стресостійкість». 

 

Результати проведення співбесіди кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками:  

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Оцінка  Оцінка 

 

Оцінка  

 

Оцінка 

 

Оцінка  

 

1. Короленко Володимир 

Васильович 

1,75 1,25 1,75 1,50 1,50 

2. Литвиненко Олексій 

Миколайович 

1,13 1,38 1,25 1,25 1,25 

 

1. Короленко Володимир Васильович – 7,75 

2. Литвиненко Олексій Миколайович – 6,26 
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Результати проведення співбесіди кандидатів на зайняття вакантної посади першого 

заступника Голови Державного агентства рибного господарства:  

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Оцінка  Оцінка 

 

Оцінка  

 

Оцінка 

 

Оцінка  

 

1. Карплюк Микола 

Іванович 

0,63 0,38 0,50 0,50 0,38 

 

1. Карплюк Микола Іванович – 2,39 

 

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІІІ. Рейтингові списки кандидатів на зайняття вакантних посад заступника Голови 

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, першого 

заступника Голови Державного агентства рибного господарства, Голови Державної 

служби з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 

Жодного з кандидатів на зайняття вакантної посади першого заступника Голови 

Державного агентства рибного господарства не включено до рейтингового списку. 

 

Жодного з кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної служби з питань 

геодезії, картографії та кадастру не включено до рейтингового списку. 

 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками: 

 

1. Короленко Володимир Васильович – 14,76 

2. Литвиненко Олексій Миколайович – 11,02 

 

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІV. Про визначення переможців конкурсів та других кандидатів за результатами 

конкурсів на зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками, Голови Державної служби з питань 

геодезії, картографії та кадастру та повторного конкурсу на зайняття вакантної посади 

першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства. 

 

За результатами повторного конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника 

Голови Державного агентства рибного господарства переможця конкурсу не визначено, у 

зв’язку з чим буде оголошено ще один конкурс. 

 

За результатами конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної служби з питань 

геодезії, картографії та кадастру переможця конкурсу не визначено, у зв’язку з чим буде 

оголошено повторний конкурс. 

 

Відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 27 Закону України «Про державну 

службу» за результатами складення загального рейтингу кандидатів визначити: 

 

1. Переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної 

служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками – Короленка Володимира 

Васильовича. 

 

1.1. Другим кандидатом за результатами конкурсу – Литвиненка Олексія 

Миколайовича.  
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Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО П’ЯТНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХV. Різне. 

 

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

 

Вирішили: У разі оголошення суб’єктами призначення конкурсів на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії «А» здійснити перевірку володіння іноземною 

мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А», що передбачено Порядком проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 та провести конкурси, відповідно до 

графіка проведення засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби на липень-

грудень 2019 року. 

Оцінювання здійснювати відповідно до рішення Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби від 12 червня 2018 року № 10.  

Оцінювання тестування здійснюють залучені експерти. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

головуючий член Комісії: 

 

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

 

члени Комісії:  

 

«____»___________ 2019 р.  ______________________ К.О. Ващенко 

 

«____»___________ 2019 р.  ______________________ О.В. Риженко 

 

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

 

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

 

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

 

«____»___________ 2019 р.  ______________________ І.Б. Коліушко 

 

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

 


