
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

21 травня 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. 21 травня 2019 року 

Закінчення засідання: о 14 год. 50 хв. 21 травня 2019 року 

 

Присутні на засіданні Комісії: 

 

Члени Комісії (8 осіб): 

 

Руденко Ольга Мстиславівна, Ващенко Костянтин Олександрович, Нікітіна 

Тетяна Василівна, Колишко Родіон Анатолійович, Коліушко Ігор Борисович, Сорока 

Сергій Вікторович, Войтович Радмила Василівна, Мангул Олександр Анатолійович. 

 

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. 

 

Запрошені особи: 

 

Дернега Ігор Анатолійович – директор Департаменту з питань праці Державної 

служби України з питань праці, Гнатюк Світлана Олександрівна – директор 

Департаменту управління персоналом Національної служби здоров’я. 

 

Присутні особи: 

 

Бойко Олексій Ігорович – представник ГО «Центр протидії корупції».  

 

Всього: 17 осіб. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

служби з питань праці, першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного 

нагляду та заступника Голови Національної служби здоров’я. 

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

державної служби категорії «А» від 14 травня 2019 року № 7.  

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

зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з питань праці 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 
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питань праці», першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 272-р 

«Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника Голови 

Державної інспекції енергетичного нагляду» та заступника Голови Національної служби 

здоров’я відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року  

№ 273-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови 

Національної служби здоров’я». 

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 питань праці, першого заступника 

Голови Державної інспекції енергетичного нагляду та заступника Голови Національної 

служби здоров’я. 

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

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

питань праці, першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду та 

заступника Голови Національної служби здоров’я. 

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

зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з питань праці, першого 

заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду та заступника Голови 

Національної служби здоров’я. 

8. Про розгляд питання щодо критеріїв оцінювання тестування щодо перевірки 

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

зайняття вакантних посад державної служби категорії «А». 

9. Про розгляд листів Кабінету Міністрів України, що надійшли на адресу Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби. 

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

вакантних посад заступника Голови Державної служби з питань праці, першого заступника 

Голови Державної інспекції енергетичного нагляду та заступника Голови Національної 

служби здоров’я. 

11. Рейтингові списки кандидатів на зайняття вакантних посад заступника Голови 

Державної служби з питань праці, першого заступника Голови Державної інспекції 

енергетичного нагляду та заступника Голови Національної служби здоров’я. 

12. Про визначення переможців конкурсів та других кандидатів за результатами 

конкурсів на зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з питань праці, 

першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду та заступника 

Голови Національної служби здоров’я. 

13. Різне. 

 

Виступили: члени Комісії. 

 

1.1. Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Національної 

служби здоров’я. 

«Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року  

№ 273-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови 

Національної служби здоров’я» оголошено конкурс на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Національної служби здоров’я. Відповідно до умов проведення конкурсу документи 

приймалися до 12 години 10 травня 2019 року. Місце, час та дата початку проведення конкурсу – 

м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 21 травня 2019 року. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 травня  

2019 року № 287-р «Про внесення зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 24 квітня 2019 р. № 273» внесено зміну у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів 



3 

 

України від 24 квітня 2019 р. № 273 «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади 

заступника Голови Національної служби здоров’я», замінивши в абзаці другому пункту 1 розділу 

«Кваліфікаційні вимоги» слова «у сфері державних фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення» словами «у соціальній сфері, сфері охорони здоров’я, надання послуг, 

фінансів, а також у благодійних організаціях — не менше трьох років».  

На думку Комісії з питань вищого корпусу державної служби, вищезазначена зміна суттєво 

змінює умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Національної 

служби здоров’я. 

Разом з тим, на адресу Комісії з питань вищого корпусу державної служби надійшла заява 

від Сліпченка М.В. щодо можливості оголошення нового конкурсу на зайняття вакантної посади 

заступника Голови Національної служби здоров’я суб’єктом призначення (додається) оскільки 

було порушено принцип забезпечення рівного доступу до державної служби. 

Пунктом 5 «Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246,  рішення 

про оголошення конкурсу на зайняття посади категорії «А» приймає суб’єкт призначення. 

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) державна 

служба здійснюється з дотриманням, зокрема, принципу забезпечення рівного доступу до 

державної служби. 

З огляду на викладене, на думку Комісії, внесення суб’єктом призначення зміни у додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 273 є порушенням 

принципу забезпечення рівного доступу до державної служби, оскільки зазначену вище зміну 

схвалено Урядом 8 травня 2019 року, а прийом документів здійснювався до 12 години 10 травня 

2019 року.  

 

Вирішили: 

 

-  не проводити конкурс на зайняття вакантної посади заступника Голови Національної 

служби здоров’я; 

- звернутися до суб’єкта призначення з листом щодо оголошення повторного конкурсу 

відповідно до статті 30 Закону задля дотримання принципу рівного доступу до 

державної служби та уникнення ризиків оскарження результатів проведення згаданого 

конкурсу». 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

1.2. Про затвердження порядку денного засідання Комісії на 21 травня 2019 року. 

 

Вирішили: Затвердити порядок денний в наступній редакції: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

служби з питань праці та першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного 

нагляду. 

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

державної служби категорії «А» від 14 травня 2019 року № 7.  

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

зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з питань праці 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» та першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду 
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відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 272-р 

«Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника Голови 

Державної інспекції енергетичного нагляду». 

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 питань праці та першого заступника 

Голови Державної інспекції енергетичного нагляду. 

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

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

питань праці та першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду. 

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

зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з питань праці та першого 

заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду. 

8. Про розгляд питання щодо критеріїв оцінювання тестування щодо перевірки 

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

зайняття вакантних посад державної служби категорії «А». 

9. Про розгляд листів Кабінету Міністрів України, що надійшли на адресу Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби. 

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

вакантних посад заступника Голови Державної служби з питань праці та першого заступника 

Голови Державної інспекції енергетичного нагляду. 

11. Рейтингові списки кандидатів на зайняття вакантних посад заступника Голови 

Державної служби з питань праці та першого заступника Голови Державної інспекції 

енергетичного нагляду. 

12. Про визначення переможців конкурсів та других кандидатів за результатами 

конкурсів на зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з питань праці 

та першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду. 

13. Різне. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

І. Про проведення конкурсів на зайняття вакантних посад заступника Голови 

Державної служби з питань праці та першого заступника Голови Державної інспекції 

енергетичного нагляду. 

 

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 заступника Голови Державної 

служби з питань праці 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» та першого заступника Голови 
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Державної інспекції енергетичного нагляду відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 24 квітня 2019 року № 272-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 

посади першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду» проводити 

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

 

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 14 травня 2019 року № 7. 

 

Вирішили: Затвердити рішення комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «А» від 14 травня 2019 року № 7. 

 

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 питань праці 

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» та першого заступника Голови Державної інспекції 

енергетичного нагляду відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 24 квітня 2019 року № 272-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 

посади першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду». 

 

Вирішили: Допустити до проходження тестування на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Державної служби з питань праці 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», всього 1 кандидата – 

Горбатюк Аллу Володимирівну та на зайняття вакантної посади першого заступника Голови 

Державної інспекції енергетичного нагляду відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 24 квітня 2019 року № 272-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 

посади заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду», всього 1 кандидата – 

Петрова Дениса Сергійовича. 

 

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 конкурсів, 

часу вирішення ситуаційних завдань. 

 



6 

 

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 21 травня 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 питань праці та першого 

заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду. 

 

Кандидат Горбатюк Алла Володимирівна скористалася правом використання попередніх 

результатів під час проходження тестування на зайняття вакантної посади заступника Голови 

Державної служби з питань праці, а саме зайшла в автоматизовану систему тестування та 

роздрукувала звіт про результати проходження тестування на знання законодавства. 

Вищезазначеному кандидату надано можливість адміністратору конкурсу оформити 

відповідний звіт у порядку передбаченому абзацами другим та третім пункту 34 Порядку 

проведення конкурсу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2016 року № 246. 

 

Проведення тестування та визначення його результатів для кандидатів на зайняття 

вакантної посади заступника Голови Державної служби з питань праці:    

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Горбатюк Алла Володимирівна 1 

 

Взяли участь у тестуванні: 1 особа. 

 

За результатами проведення тестування до розв'язання ситуаційних завдань 

допущено кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби з 

питань праці: 

 

1. Горбатюк Алла Володимирівна 

 

Кандидат Петров Денис Сергійович виявив бажання скористалася правом використання 

попередніх результатів під час проходження тестування на зайняття вакантної посади 

першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду. Під час входу 

Петровим Д.С. до автоматизованої системи тестування, виникли технічні проблеми, а саме в 

автоматизованій системі попередні результати були відсутні. 

Членами Комісії надано право кандидату Петрову Д.С. пройти тестування на знання 

законодавства. Кандидат Петров Д.С. скористався наданим правом та пройшов тестування на 

знання законодавства. 

 

Проведення тестування та визначення його результатів для кандидатів на зайняття 

вакантної посади першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду:    

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 
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1. Петров Денис Сергійович 1 

 

Взяли участь у тестуванні: 1 особа. 

 

За результатами проведення тестування до розв'язання ситуаційних завдань 

допущено кандидатів на зайняття вакантної посади першого заступника Голови Державної 

інспекції енергетичного нагляду: 

 

1. Петров Денис Сергійович 

 

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 питань праці та першого заступника Голови Державної інспекції 

енергетичного нагляду. 

 

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 заступника Голови Державної служби з питань праці та першого заступника 

Голови Державної інспекції енергетичного нагляду.   

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

оголошені адміністратором, є конфіденційними. 

 

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 питань праці та 

першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду. 

 

Кандидати на зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з питань 

праці та першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду 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 питань праці та першого заступника 

Голови Державної інспекції енергетичного нагляду 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 
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або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для розв’язання 

ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс.  

 

Результати розв'язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантної 

посади заступника Голови Державної служби з питань праці 

 

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

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

кандидата 

Ситуаційне завдання  

№ 1 

Ситуаційне завдання  

№ 2 

Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка 

1. Горбатюк Алла 

Володимирівна  

(№ 1,1) 

0,50 0,00 0,38 0,75 

 

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

заступника Голови Державної служби з питань праці: 

 

Кандидат Горбатюк Алла Володимирівна не допущена до співбесіди, оскільки під час 

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

0,50 балів. 

 

Результати розв'язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантної 

посади першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду  

 

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

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

кандидата 

Ситуаційне завдання  

№ 1 

Ситуаційне завдання  

№ 2 

Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка 

1. Петров Денис 

Сергійович  

(№ 1,1) 

1,38 1,00 1,25 1,50 

 

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

першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду: 

 

1. Петров Денис Сергійович 

 

ПО ВОСЬМОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

VІІІ. Про розгляд питання щодо критеріїв оцінювання тестування щодо перевірки 

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

зайняття вакантних посад державної служби категорії «А». 

 

Вирішили: Затвердити критерії оцінювання тестування щодо перевірки володіння 

іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи кандидатами на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії «А» з урахуванням доопрацьованих.  

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 
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ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

IХ. Про розгляд листів Кабінету Міністрів України, що надійшли на адресу Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби. 

 

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

 

Вирішили: Інформацію керівника секретаріату Комісії взяти до відома.  

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

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

вакантних посад заступника Голови Державної служби з питань праці та першого 

заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду. 

 

При проведенні співбесіди оцінюються наступні вимоги до професійної компетенції: 

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

«стресостійкість». 

 

Кандидат на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби з питань праці 

Горбатюк Алла Володимирівна не допущена до наступного етапу конкурсу, а саме до 

співбесіди, оскільки під час написання ситуаційних завдань по вимогам професійної 

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

 

Результати проведення співбесіди кандидатів на зайняття вакантної посади першого 

заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду:  

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Оцінка  Оцінка 

 

Оцінка  

 

Оцінка 

 

Оцінка  

 

1. Петров Денис Сергійович 1,13 1,13 1,63 1,50 1,25 

 

1. Петров Денис Сергійович – 6,64 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІ. Рейтингові списки кандидатів на зайняття вакантних посад заступника Голови 

Державної служби з питань праці та першого заступника Голови Державної інспекції 

енергетичного нагляду. 

 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної 

служби з питань праці не формувався, оскільки кандидата Горбатюк А.В. не допущено до 

проходження співбесіди. 
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Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади першого 

заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду: 

 

1. Петров Денис Сергійович – 12,77 

 

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІІ. Про визначення переможців конкурсів та других кандидатів за результатами 

конкурсів на зайняття вакантних посад заступника Голови Державної служби з питань 

праці та першого заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду. 

 

За результатами конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної 

служби з питань праці 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: 

 

Переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника Голови 

Державної інспекції енергетичного нагляду – Петрова Дениса Сергійовича. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІІІ. Різне. 

 

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

 

13.1. Внесення змін до Графіку проведення засідань Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби. 

 

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

 

Вирішили: внести зміни до Графіку проведення засідань Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби виключивши 28 травня 2019 року та 11 червня 2019 року.  

Секретаріату Комісії з питань вищого корпусу державної служби внести зміни до Графіку 

проведення засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби виключивши  

28 травня 2019 року та 11 червня 2019 року опублікувавши відповідний Графік на 

офіційному веб-сайті НАДС. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

13.2. 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 - 21 червня 2019 року о 10 годині 00 хвилин. 
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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.  ______________________ С.В. Сорока 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 


