
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

19 березня 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. 19 березня 2019 року 

Закінчення засідання: о 16 год. 25 хв. 19 березня 2019 року 

 

Присутні на засіданні Комісії: 

 

Члени Комісії (8 осіб): 

 

Руденко Ольга Мстиславівна, Ващенко Костянтин Олександрович, Риженко 

Олександр Володимирович, Нікітіна Тетяна Василівна, Колишко Родіон Анатолійович, 

Коліушко Ігор Борисович, Сорока Сергій Вікторович, Войтович Радмила Василівна. 

 

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, 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, 

Венатор Валерія Валеріївна – головний спеціаліст Відділу забезпечення діяльності Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби НАДС, Мішин Дмитро Валерійович – головний 

спеціаліст відділу захисту інформації Департаменту інформаційних технологій та 

ресурсного забезпечення НАДС. 

 

Всього: 14 осіб. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Державного 

секретаря Кабінету Міністрів України. 

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

державної служби категорії «А» від 06 березня 2019 року № 5.  

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

зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 44-р 

«Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря 

Кабінету Міністрів України». 

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

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

вирішення ситуаційних завдань. 

5. Про проведення тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо 

здатності працювати з інформацією, тестування на знання законодавства та визначення їх 

результатів для кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря 

Кабінету Міністрів України. 

6. Заповнення мотиваційної анкети кандидатами на зайняття вакантної посади 

заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України. 
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7. Про затвердження Комісією з питань вищого корпусу державної служби ситуаційних 

завдань для кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря 

Кабінету Міністрів України. 

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

зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України. 

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

вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України. 

10. Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Державного 

секретаря Кабінету Міністрів України. 

11. Про визначення переможця конкурсу та другого кандидата за результатами конкурсу 

на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України. 

12. Різне. 

 

Виступили: Руденко О.М., члени Комісії. 

 

Вирішили: Затвердити порядок денний.  

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

І. Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Державного 

секретаря Кабінету Міністрів України. 

 

Виступили: Руденко О.М., Костик В.В. 

 

Вирішили: Інформацію щодо перевірки секретаріатом Комісії документів кандидатів на 

відповідність встановленим законом вимогам взяти до відома. Визначити, що конкурс на 

зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України  

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 44-р 

«Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря 

Кабінету Міністрів України» проводити відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2016 р. № 246. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р.  

№ 905-р «Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ» фахівці 

з питань реформ — це державні службовці, призначені на такі посади за результатами 

відкритого конкурсу відповідно до вимог і в порядку, що визначені Законом України “Про 

державну службу”. 

Посади фахівців з питань реформ — це посади, зокрема, державної служби категорій 

“А”, з посадовими обов’язками, що передбачають підготовку та реалізацію ключових 

національних реформ (визначення проблем, підготовка пропозицій та планів заходів щодо їх 

розв’язання, підготовка проектів відповідних актів законодавства, організація та участь у 

виконанні згаданих планів заходів, оцінювання результатів їх реалізації), на які 

поширюються спеціальні умови оплати праці в рамках загальної системи оплати праці 

державних службовців. 

Посади фахівців з питань реформ поділяються на три групи. До першої групи належать 

посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його заступників та державних 

секретарів міністерств. 
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З огляду на це, визначити, що конкурс на зайняття вакантної посади заступника 

Державного секретаря Кабінету Міністрів України оголошений Кабінетом Міністрів України 

від 06 лютого 2019 року № 44-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади 

заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України» проводити відповідно до 

пунктів 69-85 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби».  

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

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

посад державної служби категорії «А» від 06 березня 2019 року № 5. 

 

Вирішили: Затвердити рішення комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «А» від 06 березня 2019 року № 5. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

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

на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів 

України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 

року № 44-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника 

Державного секретаря Кабінету Міністрів України». 

 

Вирішили: Допустити до проходження тестування на зайняття вакантної посади заступника 

Державного секретаря Кабінету Міністрів України відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 44-р «Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України», всього 7 

кандидатів. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

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

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

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 19 березня 2019 року.  

 

Голосували: 

За – 8; 
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Проти – 0. 

 

ПО П’ЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

V. Про проведення тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо 

здатності працювати з інформацією, тестування на знання законодавства та 

визначення їх результатів для кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Державного секретаря Кабінету Міністрів України. 

 

Кандидат Кривицький Вадим Вікторович мав намір скористатися правом використання 

попередніх результатів під час проходження тестувань на зайняття вакантної посади 

заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України, однак у зв’язку з технічними 

проблемами, а саме в телефонному режимі системним адміністратором НАДС  

Довженком Р.В. було вказано на збій автоматизованої системи тестування. Департаментом 

інформаційних технологій та ресурсного забезпечення НАДС повідомлено, що 14 березня 

2019 року з 11.00 до 12.00 в адміністративній будівлі НАДС без попереднього інформування 

ДТЕК Київські електричні мережі було відключено електропостачання, що призвело до 

несанкціонованого відключення сервісного устаткування та некоректного завершення 

роботи всіх інформаційних ресурсів. Станом на 19 березня 2019 року відновлено роботу 

сервісного устаткування, але деякі інформаційні ресурси відновлено частково. Зокрема, 

встановлено, що в базі даних інформаційного ресурсу, за допомогою якого проводиться 

онлайн-тестування кандидатів на посади державної служби, відсутні результати конкурсів за 

період з 01.01.2019 по 14.03.2019. НАДС вживає всіх необхідних заходів щодо можливого 

відновлення інформації (результати конкурсів) за період з 01.01.2019 по 14.03.2019.  

З огляду на викладене, кандидат Кривицький Вадим Вікторович не зміг скористатися 

правом використання попередніх результатів під час проходження тестувань на зайняття 

вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України, однак 

вказаному кандидату було надано право пройти тестування повторно.   

 

5.1. Проведення тестування на абстрактне мислення та визначення його результатів для 

кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету 

Міністрів України:   

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Кривицький Вадим Вікторович 2 

2. Проскурін Андрій Миколайович 2 

3. Крикливенко Богдан Володимирович 1 

4. Пилипенко Андрій Петрович 2 

5. Улютін Денис Валерійович 2 

6. Крупчак Назар Валерійович 2 

7. Колесник Андрій Анатолійович 2 

 

Взяли участь у тестуванні: 7 осіб. 

 

За результатами проведеного тестування до проходження тестування на вербальне 

мислення допущено кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Державного 

секретаря Кабінету Міністрів України: 

 

1. Кривицький Вадим Вікторович 

2. Проскурін Андрій Миколайович  

3. Крикливенко Богдан Володимирович 
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4. Пилипенко Андрій Петрович 

5. Улютін Денис Валерійович 

6. Крупчак Назар Валерійович 

7. Колесник Андрій Анатолійович 

 

5.2. Проведення тестування на вербальне мислення та визначення його результатів для 

кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету 

Міністрів України:   

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Кривицький Вадим Вікторович 2 

2. Проскурін Андрій Миколайович 1 

3. Крикливенко Богдан Володимирович 1 

4. Пилипенко Андрій Петрович 2 

5. Улютін Денис Валерійович 2 

6. Крупчак Назар Валерійович 2 

7. Колесник Андрій Анатолійович 1 

 

Взяли участь у тестуванні: 7 осіб. 

 

За результатами проведеного тестування до проходження тестування на знання 

законодавства допущено кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Державного 

секретаря Кабінету Міністрів України: 

 

1. Кривицький Вадим Вікторович 

2. Проскурін Андрій Миколайович  

3. Крикливенко Богдан Володимирович 

4. Пилипенко Андрій Петрович 

5. Улютін Денис Валерійович 

6. Крупчак Назар Валерійович 

7. Колесник Андрій Анатолійович 

 

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

кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету 

Міністрів України:   

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Кривицький Вадим Вікторович 1 

2. Проскурін Андрій Миколайович 2 

3. Крикливенко Богдан Володимирович 2 

4. Пилипенко Андрій Петрович 1 

5. Улютін Денис Валерійович 1 

6. Крупчак Назар Валерійович 2 

7. Колесник Андрій Анатолійович 2 

 

Взяли участь у тестуванні: 7 осіб. 

 

За результатами проведення тестування до розв'язання ситуаційних завдань 

допущено кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря 

Кабінету Міністрів України: 
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1. Кривицький Вадим Вікторович 

2. Проскурін Андрій Миколайович  

3. Крикливенко Богдан Володимирович 

4. Пилипенко Андрій Петрович 

5. Улютін Денис Валерійович 

6. Крупчак Назар Валерійович 

7. Колесник Андрій Анатолійович 

 

ПО ШОСТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

VІ. Заповнення мотиваційної анкети кандидатами на зайняття вакантної посади 

заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України. 

 

Виступили: Руденко О.М., Костик В.В., члени Комісії. 

 

Вирішили: Відповідно до пункту 76-

2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2016 р. № 246 кандидати, які успішно пройшли всі види тестування, заповнюють 

мотиваційну анкету. За результатами заповнення такої анкети формується звіт, який 

роздруковується та підписується кандидатом, після чого передається адміністратору. Такий 

звіт носить інформаційний характер та використовується при оцінюванні мотивації під час 

проведення співбесіди. 

Кандидати на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету 

Міністрів України, яких допущено до розв'язання ситуаційних завдань заповнили 

мотиваційні анкети за результатами яких сформовано звіт. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО СЬОМОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

VІІ. Про затвердження Комісією з питань вищого корпусу державної служби 

ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Державного секретаря Кабінету Міністрів України. 

 

Виступили: Руденко О.М., Костик В.В., члени Комісії. 

 

Вирішили: Затвердити запропоновані членами комітету з відбору кандидатів на 

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

вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України.   

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

оголошені адміністратором, є конфіденційними. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ВОСЬМОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
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VІІІ. Розв'язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів для кандидатів на 

зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів 

України. 

 

8.1. Кандидати на зайняття вакантної посади посади заступника Державного секретаря 

Кабінету Міністрів України розв'язують два ситуаційних завдання (одне письмове та одне 

усне) 

При розв'язанні першого ситуаційного завдання (письмово) оцінюються вимоги до 

професійної компетенції: «знання спеціального законодавства» (далі - перша вимога), 

«знання основ державного управління у відповідній галузі» (далі – друга вимога). 

При розв'язанні другого ситуаційного завдання (усно) оцінюються вимоги до 

професійної компетенції: «стратегічне бачення» (далі – третя вимога), «комунікація та 

взаємодія» (далі – четверта вимога), «стресостійкість» (далі – п’ята вимога), «управління 

змінами» (далі – шоста вимога), «робота з інформацією» (далі – сьома вимога), «прийняття 

ефективних рішень» (далі – восьма вимога). 

Перевірку та оцінювання ситуаційного завдання при проведенні конкурсу на зайняття 

вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України що 

розв’язуються у письмовій формі здійснювати без особистої презентації ситуаційного 

завдання кандидатом. 

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.  

 

8.2. Про ситуаційні завдання для перевірки професійних компетенцій кандидатів на 

зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України, що 

розв’язуються в усній формі. 

 

Виступили: Руденко О.М., члени Комісії. 

 

Вирішили: Для перевірки професійних компетенцій кандидатів, під час проведення 

конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів 

України, керуватися ситуаційними завданнями, із числа затверджених, наказом НАДС  

від 14 листопада 2018 року № 266-18 «Про внесення змін до переліку завдань для перевірки 

компетентностей, затверджених наказом НАДС від 26 липня 2018 року № 185-18». 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

Результати розв'язання першого ситуаційного завдання у письмовій формі для 

перевірки професійних знань кандидатами на зайняття вакантної посади заступника 

Державного секретаря Кабінету Міністрів України: 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 

Ситуаційне завдання  

№ 1 

Оцінка Оцінка 

1. Кривицький Вадим Вікторович  

(№ 1) 

0,00 0,25 

2. Проскурін Андрій Миколайович 

(№ 5) 

1,00 0,63 
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3. Крикливенко Богдан 

Володимирович (№ 4) 

1,25 1,00 

4. Пилипенко Андрій Петрович (№ 2) 0,00 0,25 

5. Улютін Денис Валерійович (№ 3) 1,63 1,25 

6. Крупчак Назар Валерійович (№ 6) 0,38 0,13 

7. Колесник Андрій Анатолійович 

(№ 7) 

0,13 0,50 

 

Список кандидатів, яких допущено до розв'язання другого ситуаційного завдання в усній 

формі для перевірки професійної компетентності кандидатами на зайняття вакантної 

посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України  

 

1. Проскурін Андрій Миколайович 

2. Крикливенко Богдан Володимирович 

3. Улютін Денис Валерійович 

 

Кандидати: Кривицький Вадим Вікторович, Пилипенко Андрій Петрович, Крупчак Назар 

Валерійович та Колесник Андрій Анатолійович не допущені до розв’язання другого 

ситуаційного завдання, оскільки під час написання першого ситуаційного завдання по 

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

 

Результати розв'язання другого ситуаційного завдання в усній формі для перевірки 

професійних знань кандидатами на зайняття вакантної посади заступника Державного 

секретаря Кабінету Міністрів України: 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

кандидата 

Ситуаційне завдання  

№ 2 

Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка 

1. Проскурін 

Андрій 

Миколайович 

0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 

2. Крикливенко 

Богдан 

Володимирович 

1,13 1,50 1,25 1,00 1,13 1,00 

3. Улютін Денис 

Валерійович 

1,75 1,50 1,38 1,88 1,88 1,50 

 

Список кандидатів, яких допущено до співбесіди на зайняття вакантної посади 

заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України  

 

1. Крикливенко Богдан Володимирович 

2. Улютін Денис Валерійович 

 

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

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

вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України. 

 

Під час проведення співбесіди з кандидатами на зайняття вакантної посади 

заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України оцінюються вимоги до 

професійної компетенції: «управління ефективністю та розвиток людських ресурсів», 

«управління публічними фінансами», «досягнення результатів», «лідерство», «мотивація». 
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Відповідно до пункту 84 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 

кандидату, який під час подання документів для участі у конкурсі надав копію сертифіката 

або іншого документа, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння 

іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, та до проходження співбесіди 

пред’явив його оригінал, додатково виставляється 1 бал за володіння однією іноземною 

мовою. 

Кандидатами на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря 

Кабінету Міністрів України Крикливенком Богданом Володимировичем та Улютіним 

Денисом Валерійовичем під час подання документів на зайняття вищезазначеної посади не 

було надано копію сертифіката, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо 

володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, та не пред’явлено 

його оригінал перед проходженням співбесіди. У зв’язку з чим їм не виставлено 1 бал за 

володіння однією іноземною мовою. 

 

Результати проведення співбесіди кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Державного секретаря Кабінету Міністрів України:  

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Оцінка  Оцінка 

 

Оцінка  

 

Оцінка 

 

Оцінка  

 

1. Крикливенко Богдан 

Володимирович 

 

1,00 1,25 0,75 1,00 1,25 

2. Улютін Денис 

Валерійович 

1,50 1,63 1,88 1,50 1,75 

 

1. Крикливенко Богдан Володимирович – 5,25 

2. Улютін Денис Валерійович – 8,26 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Х. Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Державного секретаря Кабінету Міністрів України. 

 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Державного секретаря Кабінету Міністрів України. 

 

1. Улютін Денис Валерійович – 26,03 

2. Крикливенко Богдан Володимирович - 18,51 

 

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІ. Про визначення переможця конкурсу та другого кандидата за результатами 

конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету 

Міністрів України. 

 

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 Державного 

секретаря Кабінету Міністрів України – Улютіна Дениса Валерійовича. 
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1.1. Другим кандидатом за результатами конкурсу – Крикливенка Богдана 

Володимировича.  

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІІ. Різне. 

 

Виступили: Руденко О.М., Ващенко К.О., 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 - 09 квітня 2019 року о 10 годині  

00 хвилин. 

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.  ______________________ О.М. Руденко 

 

члени Комісії:  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

«____»___________ 2019 р.  ______________________ Р.А. Колишко  

 

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

 

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

 

 


