ПРОТОКОЛ № 6
засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби
16 – 23 квітня 2019 року
Національне агентство України з
питань
державної
служби,
VІ поверх, конференц-зала,
м. Київ, вул. Прорізна, 15
Початок засідання: о 10 год. 00 хв. 16 квітня 2019 року
Закінчення засідання: о 15 год. 20 хв. 23 квітня 2019 року
Присутні на засіданні Комісії 16 квітня 2019 року:
Члени Комісії (9 осіб):
Руденко Ольга Мстиславівна, Ващенко Костянтин Олександрович, Анненкова
Наталія Валентинівна, 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 – начальник
відділу захисту інформації Департаменту інформаційних технологій та ресурсного
забезпечення НАДС.
Експерти:
Романчук Ярослав – керуючий партнер Юридичної групи EUCON, адвокат, голова
правління Асоціації українського бізнесу в Польщі, член Міжвідомчої робочої групи з питань
реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику,
Вдовіна Галина Володимирівна - Голова Митного комітету Громадської ради при ДФС,
голова Комітету з митних питань Громадської ради при Міністерстві фінансів України,
Острікова Тетяна Георгіївна – народний депутат України, Голова підкомітету з питань
митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради
України з питань податкової та митної політики.
Спостерігачі:
Яновська Олександра – працівник з політичних питань економічних реформ
Представництва Європейського Союзу в Україні, Шпак Ігор – старший економіст
Представництва Міжнародного Валютного Фонду в Україні, Кестутіс Леймонас –
стратегічний радник Місії з митних питань Консультативної місії Європейського Союзу в
Україні (EUAM) зі стратегічного реформування цивільного сектору безпеки.
Присутні особи:
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Антонищак Андрій Федорович – народний депутат України, член депутатської
фракції партії «Блок Петра Порошенка», член Комітету Верховної Ради України з питань
податкової та митної політики.
Всього: 22 особи.
Представники засобів масової інформації: Плінський Євген – журналіст телеканалу
«1+1», Трусов Сергій Іванович – редактор журналу «Митний брокер», Галковська Тетяна
Євгеніївна – журналістка Інтернет-видання «Цензор.НЕТ», Шевчук Сергій – журналіст
видання Ліга.net, Прасад Аніта - представник Еспресо TV, Пузань Антон – представник
Еспресо TV, Маньковський Олександр Анатолійович – представник Еспресо TV, Васильєв
Павло – журналіст 4 каналу, Богданов Олег Геннадійович – оператор 4 каналу.
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 обрання головуючого члена Комісії з питань вищого корпусу державної служби
на термін з 14 квітня 2019 року по 13 липня 2019 року.
2. Про проведення конкурсів на зайняття вакантних посад Голови Державної митної
служби та Голови Державної податкової служби.
3. Про затвердження рішення комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад
державної служби категорії «А» від 09 квітня 2019 року № 6.
4. Про затвердження списків кандидатів, яких допущено до проходження тестування на
зайняття вакантних посад Голови Державної митної служби відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 162-р «Про оголошення конкурсу на
зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби» та Голови Державної
податкової служби відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня
2019 року № 163-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови
Державної податкової служби».
5. 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.
6. Про проведення тестування та визначення його результатів для кандидатів на зайняття
вакантних посад Голови Державної митної служби та Голови Державної податкової служби.
7. Про затвердження Комісією з питань вищого корпусу державної служби ситуаційних
завдань для кандидатів на зайняття вакантних посад Голови Державної митної служби та
Голови Державної податкової служби.
8. Розв'язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів для кандидатів на
зайняття вакантних посад Голови Державної митної служби та Голови Державної податкової
служби.
9. Про внесення змін до списку осіб, які представляють інтереси Комісії з питань вищого
корпусу державної служби в суді.
10. Різне.
СЛУХАЛИ:
ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
І. Про обрання головуючого на засіданні Комісії з питань вищого корпусу державної
служби на термін з 14 квітня 2019 року по 13 липня 2019 року.
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Виступили: Ващенко К.О., члени Комісії.
Вирішили: Обрати головуючим Комісії на термін з 14 квітня 2019 року по 13 липня
2019 року Руденко Ольгу Мстиславівну.
Голосували:
За – 8;
Проти – 0.
Виступили: Руденко О.М., члени Комісії.
Вирішили: Затвердити порядок денний.
Голосували:
За – 8;
Проти – 0.
Антонищак Андрій Федорович виступив з заявою щодо подання позову до суду щодо
призупинення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби.
Виступили: Руденко О.М., члени Комісії.
Вирішили: Вищезазначену заяву взяти до відома.
Голосували:
За – 8;
Проти – 0.
ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
ІІ. Про проведення конкурсів на зайняття вакантних посад Голови Державної митної
служби та Голови Державної податкової служби.
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 конкурси на
зайняття вакантних посад Голови Державної митної служби відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 162-р «Про оголошення конкурсу на
зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби» та Голови Державної
податкової служби відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня
2019 року № 163-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови
Державної податкової служби» проводити відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2016 р. № 246.
Голосували:
За – 8;
Проти – 0.
ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
ІІІ. Про затвердження рішення комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних
посад державної служби категорії «А» від 09 квітня 2019 року № 6.
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Вирішили: Затвердити рішення комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних
посад державної служби категорії «А» від 09 квітня 2019 року № 6.
Голосували:
За – 8;
Проти – 0.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
ІV. Про затвердження списків кандидатів, яких допущено до проходження тестування
на зайняття вакантних посад Голови Державної митної служби відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 162-р «Про
оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби»
та Голови Державної податкової служби відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 20 березня 2019 року № 163-р «Про оголошення конкурсу на
зайняття вакантної посади Голови Державної податкової служби».
Вирішили: Допустити до проходження тестування на зайняття вакантної посади Голови
Державної митної служби відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2019 року № 162-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади
Голови Державної митної служби», всього 6 кандидатів та на зайняття вакантної посади
Голови Державної податкової служби відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 20 березня 2019 року № 163-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної
посади Голови Державної податкової служби», всього 5 кандидатів.
Голосували:
За – 8;
Проти – 0.
ПО П’ЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
V. 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 16 квітня 2019 року. Провести
співбесіду з кандидатами на зайняття вакантних посад Голови Державної митної служби та
Голови Державної податкової служби – 23 квітня 2019 року.
Голосували:
За – 8;
Проти – 0.
ПО ШОСТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
VІ. Про проведення тестування та визначення його результатів для кандидатів на
зайняття вакантних посад Голови Державної митної служби та Голови Державної
податкової служби.
Проведення тестування та визначення його результатів для кандидатів на зайняття
вакантної посади Голови Державної митної служби:
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Порядковий
номер
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата
Гармаш Євген Васильович
Саварець Андрій Вікторович
Нефьодов Максим Євгенович
Федоришин Олександр Олександрович
Груша Артем Андрійович
Орленко Ігор Миколайович

Бали
1
2
2
2
2
2

Взяли участь у тестуванні: 6 осіб.
За результатами проведення тестування до розв'язання першого ситуаційного
завдання допущено кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної митної
служби:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гармаш Євген Васильович
Саварець Андрій Вікторович
Нефьодов Максим Євгенович
Федоришин Олександр Олександрович
Груша Артем Андрійович
Орленко Ігор Миколайович

Проведення тестування та визначення його результатів для кандидатів на зайняття
вакантної посади Голови Державної податкової служби:
Порядковий
номер
1.
2.
3.
4.
5.

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата
Олексієнко Дмитро Володимирович
Петухов Сергій Ігорович
Верланов Сергій Олексійович
Кулик Петро Любомирович
Кавилін Олексій Анатолійович

Бали
2
2
2
2
2

Взяли участь у тестуванні: 5 осіб.
За результатами проведення тестування до розв'язання першого ситуаційного
завдання допущено кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної податкової
служби:
1.
Олексієнко Дмитро Володимирович
2.
Петухов Сергій Ігорович
3.
Верланов Сергій Олексійович
4.
Кулик Петро Любомирович
5.
Кавилін Олексій Анатолійович
Кандидатом на зайняття вакантної посади Голови Державної податкової служби
Петуховим С.І. було 2 рази випущено на друк результати тестування на знання
законодавства у зв’язку з невідповідними настройками принтера.
Під час роздрукування кандидатом на зайняття вакантної посади Голови Державної
податкової служби Куликом П.Л. результатів тестування на знання законодавства виникли
технічні проблеми у зв’язку з невідповідними настройками принтера.
Член Комісії з питань вищого корпусу державної служби Нікітіна Тетяна Василівна
з’явилася на засідання.
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ПО СЬОМОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
VІІ. Про затвердження Комісією з питань вищого корпусу державної служби
ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття вакантних посад Голови Державної
митної служби та Голови Державної податкової служби.
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
вакантних посад Голови Державної митної служби та Голови Державної податкової служби.
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:
VІІІ. Розв'язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів для кандидатів на
зайняття вакантних посад Голови Державної митної служби та Голови Державної
податкової служби.
Кандидати на зайняття вакантних посад Голови Державної митної служби та Голови
Державної податкової служби 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).
Перевірку та оцінювання ситуаційних завдань при проведенні конкурсів на зайняття
вакантних посад Голови Державної митної служби та Голови Державної податкової служби
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.
Залучені спостерігачі, які були присутні на засіданні Комісії з питань вищого корпусу державної
служби в усній формі звернулися до членів Комісії щодо залучення їх в якості експертів для
оцінювання результатів розв’язання кандидатами на зайняття вакантних посад Голови
Державної митної служби та Голови Державної податкової служби. Вказане звернення винесено
на голосування.
Вирішили: Залучити присутніх на засіданні Комісії з питань вищого корпусу
державної служби спостерігачів Яновську Олександру, Шпака Ігоря та Кестутіса Леймонаса
в якості експертів та надати можливість оцінювати розв’язки перших та других ситуаційних
завдань кандидатів на зайняття вакантних посад Голови Державної митної служби та Голови
Державної податкової служби
Голосували:
За – 9;
Проти – 0.
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Результати розв'язання першого ситуаційного завдання кандидатами на зайняття
вакантної посади Голови Державної митної служби
Виступили: Руденко О.М., Костик В.В., члени Комісії.
Порядковий
номер

Прізвище, ім’я та по
батькові кандидата

1.

Гармаш
Євген
Васильович (№ 1)
Саварець
Андрій
Вікторович (№ 5)
Нефьодов
Максим
Євгенович (№ 3)
Федоришин
Олександр
Олександрович (№ 4)
Груша Артем Андрійович
(№ 6)
Орленко
Ігор
Миколайович (№ 2)

2.
3.
4.
5.
6.

Ситуаційне завдання
№1
Оцінка
Оцінка
1,00
0,67
1,78

1,44

1,44

1,78

1,11

0,89

0,44

0,00

1,00

0,44

Список кандидатів, яких допущено до розв'язання другого ситуаційного завдання на
зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби:
1.
2.
3.

4.

Гармаш Євген Васильович
Саварець Андрій Вікторович
Нефьодов Максим Євгенович
Федоришин Олександр Олександрович

Результати розв'язання першого ситуаційного завдання кандидатами на зайняття
вакантної посади Голови Державної податкової служби
Виступили: Руденко О.М., Костик В.В., члени Комісії.
Порядковий
номер

Прізвище, ім’я та по батькові
кандидата

1.

Олексієнко
Дмитро
Володимирович
(№ 3)
Петухов
Сергій
Ігорович
(№ 1)
Верланов Сергій Олексійович
(№ 4)
Кулик Петро Любомирович
(№ 6)
Кавилін Олексій Анатолійович
(№ 5)

2.
3.
4.
5.

Ситуаційне завдання
№1
Оцінка
Оцінка
1,22
0,67

1,11

1,11

1,67

1,44

0,67

0,33

0,33

0,00

Під час проставлення адміністратором номерів на конвертах з розв’язаними ситуаційними
завданнями та конвертах із заповненими бланками персональних даних кандидатів на
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зайняття вакантної посади Голови Державної податкової служби було технічно пропущено
цифру № 2, у зв’язку з чим відбулася наступна нумерація – 1,3,4,5,6.
Список кандидатів, яких допущено до розв'язання другого ситуаційного завдання на
зайняття вакантної посади Голови Державної податкової служби:
1.
2.
3.

Олексієнко Дмитро Володимирович
Петухов Сергій Ігорович
Верланов Сергій Олексійович

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).
Результати розв'язання другого ситуаційного завдання кандидатами на зайняття
вакантної посади Голови Державної митної служби
Виступили: Руденко О.М., Костик В.В., члени Комісії.
Порядковий
номер

Прізвище, ім’я та по
батькові кандидата

1.

Гармаш
Євген
Васильович (№ 1)
Саварець
Андрій
Вікторович (№ 3)
Нефьодов
Максим
Євгенович (№ 2)
Федоришин
Олександр
Олександрович (№ 4)

2.
3.
4.

Ситуаційне завдання
№2
Оцінка
Оцінка
0,89
1,00
1,11

1,11

1,78

1,33

0,44

0,56

Список кандидатів, яких допущено до співбесіди на зайняття вакантної посади Голови
Державної митної служби:
1.
2.
3.

Гармаш Євген Васильович
Саварець Андрій Вікторович
Нефьодов Максим Євгенович

Результати розв'язання другого ситуаційного завдання кандидатами на зайняття
вакантної посади Голови Державної податкової служби
Виступили: Руденко О.М., Костик В.В., члени Комісії.
Порядковий
номер

Прізвище, ім’я та по батькові
кандидата

1.

Олексієнко
Дмитро
Володимирович
(№ 2)
Петухов
Сергій
Ігорович
(№ 1)
Верланов Сергій Олексійович
(№ 3)

2.
3.

Ситуаційне завдання
№2
Оцінка
Оцінка
0,78
0,89

1,11

1,00

2,00

1,33
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Список кандидатів, яких допущено до співбесіди на зайняття вакантної посади Голови
Державної податкової служби:
1.
2.
3.

Олексієнко Дмитро Володимирович
Петухов Сергій Ігорович
Верланов Сергій Олексійович

Виступили: Руденко О.М., члени Комісії.
Вирішили: Провести співбесіду з кандидатами на зайняття вакантних посад Голови
Державної митної служби та Голови Державної податкової служби – 23 квітня 2019 року.
Надати можливість кандидатам на зайняття вакантної посади Голови Державної митної
служби підготувати виступ/презентацію на тему: «Стратегія розвитку державної митної служби»
та кандидатам на зайняття вакантної посади Голови Державної податкової служби підготувати
виступ/презентацію на тему: «Стратегія розвитку Державної податкової служби» для оцінювання,
зокрема, вимоги до професійної компетенції «досягнення результатів» під час співбесіди.
Голосували:
За – 9;
Проти – 0.
ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
IХ. Про внесення змін до списку осіб, які представляють інтереси Комісії з питань
вищого корпусу державної служби в суді.
Виступили: Руденко О.М., Костик В.В., члени Комісії.
Вирішили:
Відповідно до службової записки директора Департаменту нормативно-правової
роботи та юридичного забезпечення НАДС від 02 квітня 2019 року № 276-87 (додається) та з
метою належного та своєчасного забезпечення інтересів Комісії з питань вищого корпусу
державної служби в суді та підготовки відповідних процесуальних документів, наділити
відповідними повноваженнями службову особу Національного агентства України з питань
державної служби, а саме головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення діяльності
НАДС Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Герасименка
Олександра Олександровича.
Голосували:
За – 8;
Проти – 0.
ПО ДЕСЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Х. Різне.
10.1. Внесення змін до Графіку проведення засідань Комісії з питань вищого корпусу
державної служби.
Виступили: Руденко О.М., Костик В.В., члени Комісії.
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Вирішили: У разі оголошення суб’єктом призначення конкурсів на зайняття
вакантних посад державної служби категорії «А» провести засідання Комісії з питань вищого
корпусу державної служби 21 травня 2019 року.
Секретаріату Комісії з питань вищого корпусу державної служби внести зміни до Графіку
проведення засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби виключивши
14 травня та включивши 21 травня 2019 року – день засідання опублікувавши відповідний
Графік на офіційному веб-сайті НАДС.
Голосували:
За – 8;
Проти – 0.
10.2. Інформація щодо акредитації представників засобів масової інформації та
громадський об’єднань.
Звернули увагу представників засобів масової інформації та громадський об’єднань на те, що
за рішенням Комісії з питань вищого корпусу державної служби на її засіданні можуть бути
присутніми представники державних органів, наукових установ, навчальних закладів, засобів
масової інформації, громадських об'єднань та міжнародних організацій. Відповідне рішення
приймається Комісією на основі звернення зазначених вище органів, об'єднань, установ і
організацій або за пропозицією будь-якого члена Комісії. Звернення або пропозиція з
клопотанням щодо такої участі, можливості проведення відповідними представниками відеоі фотозйомок, а також аудіозапису подається до Комісії не пізніше ніж до 14 години
00 хвилин дня, що передує початку відповідного засідання. У виключних випадках Комісія
може прийняти рішення про присутність на своєму засіданні представників державних
органів, наукових установ, навчальних закладів, засобів масової інформації, громадських
об'єднань та міжнародних організацій без дотримання форми і строків звернення, зазначених
у цьому пункті. Комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути
присутніми на її засіданні зазначених представників, якщо вони перешкоджають його
проведенню.
10.3. Питання щодо залучення експертів під час проведення співбесіди з кандидатами
на зайняття вакантних посад Голови Державної митної служби та Голови Державної
податкової служби.
Виступили: Руденко О.М., Коліушко І.Б., Сорока С.В., члени Комісії.
Вирішили: З метою дотримання принципу прозорості діяльності Комісії з питань
вищого корпусу державної служби доручити секретаріату Комісії звернутися з листом до
Hudson в Україні щодо залучення Шарової Ілони в якості експерта під час проведення
співбесіди з кандидатами на зайняття вакантних посад Голови Державної митної служби та
Голови Державної податкової служби, що відбудеться 23 квітня 2019 року.
Голосували:
За – 8;
Проти – 0.
Виступили: Руденко О.М., члени Комісії.
Вирішили: продовжити засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби
23 квітня 2019 року.
Голосували:
За – 8;
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Проти – 0.
Продовження засідання Комісії 23 квітня 2019 року о 11 годині 00 хвилин.
Присутні на засіданні Комісії 23 квітня 2019 року:
Члени Комісії (9 осіб):
Сорока Сергій Вікторович, Анненкова Наталія Валентинівна, Ващенко
Костянтин Олександрович, Риженко Олександр Володимирович, Нікітіна Тетяна
Василівна, Колишко Родіон Анатолійович, Коліушко Ігор Борисович, Руденко Ольга
Мстиславівна, 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, Венатор Валерія Валеріївна – 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.
Експерти:
Романчук Ярослав – керуючий партнер Юридичної групи EUCON, адвокат, голова
правління Асоціації українського бізнесу в Польщі, член Міжвідомчої робочої групи з питань
реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику,
Острікова Тетяна Георгіївна – народний депутат України, Голова підкомітету з питань
митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради
України з питань податкової та митної політики, Прокопчук Тетяна Петрівна - Віцепрезидент Американської торгівельної палати в Україні, Швець Оксана Олегівна Менеджер Американської торгівельної палати в Україні з питань стратегічного розвитку
(оподаткування та митна справа), Черкашин В’ячеслав - старший аналітик з податкових
питань Інституту соціально-економічної трансформації, експерт з податкової політики,
партнер Української Ради Бізнесу, Несходовський Ілля - експерт групи РПР «Податкова
реформа», Ляпіна Ксенія Михайлівна - Голова Державної регуляторної служби України,
Давидович Оксана Ігорівна - економічний аналітик Посольства США в Україні, Шпак Ігор старший економіст Представництва Міжнародного Валютного Фонду в Україні, Кестутіс
Леймонас – стратегічний радник Місії з митних питань Консультативної місії
Європейського Союзу в Україні (EUAM) зі стратегічного реформування цивільного сектору
безпеки, Потопальська Тетяна Вікторівна - член Громадської ради при Міністерстві
фінансів України та при ДФС України, Шарова Ілона Євгенівна - Директор «ХГР Україна».
Спостерігачі:
Філіпов Борис – менеджер сектору Представництва Європейського Союзу в Україні,
Завада Анастасія – асистент стратегічного радника Місії з митних питань
Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM) зі стратегічного
реформування цивільного сектору безпеки, Супрун Сергій Павлович – представник офісу
технічної допомоги Казначейства США в ДФС України.
Присутні особи:
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Кришин Олег Юрійович – народний депутат України, член Міжвідомчої робочої групи з
питань реформування ДФС, Долженков Олександр Валерійович – народний депутат
України, член Міжвідомчої робочої групи з питань реформування ДФС, Вознюк Юрій
Володимирович – народний депутат України, Шкварилюк Володимир Васильович –
народний депутат України, Дирів Анатолій Борисович – народний депутат України,
Стоянов Артем Дмитрович – представник Асоціації правників України – члена
Міжвідомчої робочої групи з питань реформування ДФС, Соколовський Владислав
В'ячеславович – представник Асоціації правників України – члена Міжвідомчої робочої
групи з питань реформування ДФС, Мархай Сергій Володимирович – радник проекту
«Розбудова адміністративних потужностей у сфері державних фінансів в Україні», що
реалізується
Німецьким
товариством
міжнародного
співробітництва
DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH Ukraine, Альгірдас Шемет
– Бізнес-омбудсмен, Стахурський Іван Васильович – радник у Міністерстві фінансів (на
громадських засадах), Венцковський Дмитро Юрійович – завідуючий сектору забезпечення
діяльності заступника міністра Міністерства фінансів України, Гринчук Тарас
Васильович – начальник Управління державної політики у сфері пробірного нагляду та
документів суворої звітності Міністерства фінансів України.
Всього: 41 особа.
Представники засобів масової інформації: Плінський Євген – журналіст телеканалу
«1+1», Григор Андрій – оператор телеканалу «1+1», Трусов Сергій Іванович – редактор
журналу «Митний брокер», Галковська Тетяна Євгеніївна – журналістка Інтернетвидання «Цензор.НЕТ», Бодня Тетяна Борисівна – журналістка Інтернет-видання
«Цензор.НЕТ», Ольга Чайко – журналіст телеканалу «ICTV», Матвієнко Дмитро Оператор телеканалу «ICTV», Алла Жизневська – журналіст телеканалу «Прямий», Андрій
Соловейко – оператор телеканалу «Прямий», Васильєв Павло Володимирович – журналіст
4 каналу, Солодовнік Євгеній Ігорович – оператор 4 каналу, Анна Родічкіна – журналіст
видання «Інтерфакс».
Членами Комісії журналістам та представникам громадських організацій була
надана можливість бути присутніми під час проходження кандидатами співбесіди та
проводити фото та відео зйомку.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд депутатського звернення Антонищака А.Ф. від 18 квітня
2019 року № 1180, щодо виконання ухвали Окружного адміністративного суду
міста Києва про забезпечення адміністративного позову від 17 квітня 2019 року
№ 640/6674/19.
2. Проведення співбесіди та визначення її результатів для кандидатів на зайняття
вакантної посади Голови Державної податкової служби.
3. Рейтингові списки кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної
податкової служби.
4. Про визначення переможця конкурсу та другого кандидата за результатами конкурсу
на зайняття вакантної посади Голови Державної податкової служби.
5. Про затвердження рішення комітету з дисциплінарних проваджень щодо державних
службовців, які займають посади державної служби категорії «А» від 16 квітня 2019 року
№ 4.
6. Про розгляд листа Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2019 року № 7493/0/2-19.
7. Різне.
Виступили: Руденко О.М., члени Комісії.
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Вирішили: Затвердити порядок денний.
Голосували:
За – 9;
Проти – 0.
ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
І. Про розгляд депутатського звернення Антонищака А.Ф. від 18 квітня
2019 року № 1180, щодо виконання ухвали Окружного адміністративного суду
міста Києва про забезпечення адміністративного позову від 17 квітня 2019 року
№ 640/6674/19.
Виступили: Руденко О.М., члени Комісії.
Вирішили: Ознайомившись з ухвалою Окружного адміністративного суду міста
Києва про забезпечення адміністративного позову від 17 квітня 2019 року № 640/6674/19 з
якої вбачається:
задовольнити заяву про забезпечення позову народного депутата України
Антонищака Андрія Федоровича;
зупинити
дію
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 20 березня 2019 року № 162-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади
Голови Державної митної служби»;
заборонити Комісії з питань вищого корпусу державної служби вчиняти дії з
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби на
підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 162-р «Про
оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби».
Статтею 15 Закону України «Про державну службу» чітко визначено коло
повноважень Комісії.
Отже, Комісія частково, в межах повноважень, виконує ухвалу Окружного
адміністративного суду міста Києва про забезпечення адміністративного позову від 17 квітня
2019 року № 640/6674/19, а саме: призупиняє вчинення дій щодо проведення конкурсу на
зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби на підставі розпорядження
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 162-р «Про оголошення конкурсу на
зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби».
Додатково зазначаємо, що відповідно до частини 5 статті 23 Закону України «Про
державну службу» строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше
15 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення
інформації про проведення такого конкурсу.
Отже, строки проведення конкурсу не мають перевищувати 45 календарних днів з дня
оприлюднення інформації про проведення такого конкурсу.
У разі прийняття нового рішення суду щодо проведення конкурсу на зайняття
вакантної посади Голови Державної митної служби відповідні конкурсні процедури можуть
бути відновлені, з урахуванням граничного періоду проведення конкурсних етапів.
Голосували:
За – 9;
Проти – 0.
ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
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ІІ. Проведення співбесіди та визначення її результатів для кандидатів на зайняття
вакантної посади Голови Державної податкової служби.
При проведенні співбесіди оцінюються наступні вимоги до професійної компетенції:
«лідерство», «комунікації та взаємодія», «управління змінами», «досягнення результатів»,
«стресостійкість».
Під час співбесіди членами Комісії надана можливість кандидатам на зайняття вакантної
посади Голови Державної податкової служби виступити з презентацію на тему: «Стратегія
розвитку Державної податкової служби» для оцінювання, зокрема, вимоги до професійної
компетенції «досягнення результатів».
Під час проходження співбесіди експертам та народним депутатам присутнім на засіданні Комісії,
була надана можливість задавати питання кандидатам на зайняття вакантної посади Голови
Державної податкової служби.
Окрім членів Комісії під час проходження співбесіди кандидату на зайняття вакантної посади
Голови Державної податкової служби Олексієнку Дмитру Володимировичу питання задавали:
Кришин Олег Юрійович, Долженков Олександр Валерійович, Прокопчук Тетяна Петрівна,
Несходовський Ілля, Ляпіна Ксенія Михайлівна, Шпак Ігор, Потопальська Тетяна Вікторівна,
Шарова Ілона Євгенівна.
Окрім членів Комісії під час проходження співбесіди кандидату на зайняття вакантної посади
Голови Державної податкової служби Петухову Сергію Ігоровичу питання задавали: Швець
Оксана Олегівна, Романчук Ярослав, Несходовський Ілля, Ляпіна Ксенія Михайлівна,
Потопальська Тетяна Вікторівна, Острікова Тетяна Георгіївна, Долженков Олександр
Валерійович, Вознюк Юрій Володимирович.
Окрім членів Комісії під час проходження співбесіди кандидату на зайняття вакантної посади
Голови Державної податкової служби Верланову Сергію Олексійовичу питання задавали:
Швець Оксана Олегівна, Романчук Ярослав, Несходовський Ілля, Потопальська Тетяна
Вікторівна, Острікова Тетяна Георгіївна, Шарова Ілона Євгенівна, Кришин Олег Юрійович,
Долженков Олександр Валерійович.
Результати проведення співбесіди кандидатів на зайняття вакантної посади Голови
Державної податкової служби:
Порядковий
Прізвище, ім’я та по
номер
батькові кандидата
1.
Олексієнко
Дмитро
Володимирович
2.
Петухов Сергій Ігорович
3.
Верланов
Сергій
Олексійович
1.
2.
3.

Оцінка

Оцінка

Оцінка

Оцінка

Оцінка

0,56

0,89

0,44

0,33

0,89

1,11
1,67

1,44
2,00

1,11
1,89

1,22
1,78

1,11
1,89

Олексієнко Дмитро Володимирович – 3,11
Петухов Сергій Ігорович – 5,99
Верланов Сергій Олексійович – 9,23

ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
ІІІ. Рейтингові списки кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної
податкової служби.
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Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної
податкової служби:
1.
Верланов Сергій Олексійович – 17,67
2.
Петухов Сергій Ігорович – 12,32
Адміністратором під час заповнення загального рейтингу кандидатів (додаток 9 до Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246) було допущено технічну
помилку, а саме результати розв’язків других ситуаційних завдань кандидатів Петухова С.І.
та Верланова С.О. поміняно місцями. У зв’язку з чим, головуючим членом Комісії було
озвучено інші рейтингові бали, водночас це не вплинуло на результати конкурсу.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
ІV. Про визначення переможця конкурсу та другого кандидата за результатами
конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної податкової служби.
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 Голови Державної податкової
служби – Верланова Сергія Олексійовича.
1.1. Другим кандидатом за результатами конкурсу – Петухова Сергія Ігоровича.
Голосували:
За – 9;
Проти – 0.
ПО П’ЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
V. Про затвердження рішення комітету з дисциплінарних проваджень щодо державних
службовців, які займають посади державної служби категорії «А» від 16 квітня
2019 року № 4.
Вирішили: Затвердити рішення комітету з дисциплінарних проваджень щодо
державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» від 16 квітня
2019 року № 4.
Голосували:
За – 8;
Проти – 0.
ПО ШОСТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
VІ. Про розгляд листа Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2019 року № 7493/0/2-19.
Виступили: Руденко О.М., Колишко Р.А., Ващенко К.О., члени Комісії.
Вирішили: За результатами здійснення дисциплінарного провадження, ініційованого
Кабінетом Міністрів України (пункт 4 розділу 5 витягу з протоколу № 52 засідання Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 2018 року), Комісія з питань вищого корпусу державної
служби дійшла висновку, що в діях першого заступника Голови Державної служби геології
та надр України Фощія М.В. неможливо встановити дисциплінарного проступку.

16
Голосували:
За – 8;
Проти – 0.
ПО СЬОМОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
VІІ. Різне.
Виступили: Руденко О.М., Костик В.В., члени Комісії.
Вирішили: У зв’язку з оголошенням відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 245 – р «Про оголошення конкурсу на зайняття
вакантної посади заступника Голови Державної служби з питань праці» конкурсу на
зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби з питань праці, та перевірки
володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А», яке проводиться
Комісією з питань вищого корпусу державної служби з урахуванням того, що завдання
мають відповідати критеріям рівня володіння мовою В1 за системою володіння іноземними
мовами що використовуються в ЄС (CEFR) на основі завдань, які затверджуються на її
засіданні та включають у себе лексико-граматичний тест, перевірку розуміння письмового
тексту, перевірку умінь і навичок сприйняття усного мовлення (аудіювання), перевірку умінь
і навичок висловлювати свою думку іноземною мовою, провести засідання комітету з
відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» 14 травня
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.
У разі оголошення суб’єктами призначення інших 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 – також 14 травня 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

«____»___________ 2019 р.

______________________

Н.В. Анненкова

«____»___________ 2019 р.

______________________

К.О. Ващенко

«____»___________ 2019 р.

______________________

О.В. Риженко

«____»___________ 2019 р.

______________________

С.В. Сорока

члени Комісії:
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«____»___________ 2019 р.

______________________

Т.В. Нікітіна

«____»___________ 2019 р.

______________________

Р.А. Колишко

«____»___________ 2019 р.

______________________

І.Б. Коліушко

«____»___________ 2019 р.

______________________

Р.В. Войтович

