
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

25 червня 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. 25 червня 2019 року 

Закінчення засідання: о 22 год. 30 хв. 25 червня 2019 року 

 

Присутні на засіданні Комісії: 

 

Члени Комісії (8 осіб): 

 

Ващенко Костянтин Олександрович, Риженко Олександр Володимирович, 

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

Сорока Сергій Вікторович, Войтович Радмила Василівна, Мангул Олександр 

Анатолійович. 

(Риженко Олександр Володимирович – присутній в режимі відеоконференції). 

 

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, 

Мішин Дмитро Валерійович – начальник відділу захисту інформації Департаменту 

інформаційних технологій та ресурсного забезпечення НАДС, Бондарєв Микита 

Валерійович – начальник Інформаційного відділу Центру оцінювання кандидатів на 

зайняття посад державної служби, Орлов Валерій Валерійович – провідний спеціаліст 

відділу захисту інформації Департаменту інформаційних технологій та ресурсного 

забезпечення НАДС. 

 

Запрошені особи: 

 

Ніжнік Марія Володимирівна  – перший заступник Голови Антимонопольного 

комітету України – державний уповноважений, Крентовська Ольга Петрівна – перший 

заступник Міністра соціальної політики України, Дем’яненко Олександр Михайлович – 

начальник відділу персоналу Державної служби з питань праці, Москаленко Олександр 

Петрович – директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України, 

Дрозач Оксана – радник Міністра фінансів, Шарова Ілона Євгенівна – директор «ХГР 

Україна».директор Департаменту з питань праці Державної служби України з питань 

праці. 

 

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, 

Швець Оксана – менеджер з питань стратегічного розвитку Американської торгівельної 

палати, Острікова Тетяна Георгіївна – народний депутат України, Голова підкомітету з 
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питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної 

Ради України з питань податкової та митної політики.   

 

Спостерігачі: 

 

Яновська Олександра – радник з політичних питань економічних реформ 

Представництва Європейського Союзу в Україні, Кестутіс Леймонас – стратегічний 

радник Місії з митних питань Консультативної місії Європейського Союзу в Україні 

(EUAM) зі стратегічного реформування цивільного сектору безпеки, Завада Анастасія – 

спеціаліст з митних питань Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM). 

 

Присутні особи: 

 

Бойко Олексій Ігорович – представник ГО «Центр протидії корупції», Ковтонюк 

Павло Анатолійович – заступник Міністра охорони здоров’я, Гермашев Юрій Андрійович 

– представник ГО «Центр протидії корупції», Антонищак Андрій Федорович – народний 

депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», член 

Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Стахурський 

Іван Васильович – радник у Міністерстві фінансів (на громадських засадах), Лементар 

Олена Василівна – державний експерт експертної групи з питань нормативного 

забезпечення менеджменту персоналу Генерального департаменту з питань управління 

персоналом на державній службі НАДС. 

  

Всього: 33 особи. 

 

Представники засобів масової інформації: Плінський Євген – журналіст телеканалу 

«1+1». 

 

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 

Національної служби здоров’я, заступника Голови Національної служби здоров’я, Голови 

Державної соціальної служби, керівника апарату Антимонопольного комітету та повторного 

конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби з питань праці. 

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

державної служби категорії «А» від 21 червня 2019 року № 8. 

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

зайняття вакантних посад заступника Голови Національної служби здоров’я відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 332-р «Про 

оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Національної служби 

здоров’я», заступника Голови Національної служби здоров’я відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 333-р «Про оголошення конкурсу на 

зайняття вакантної посади заступника Голови Національної служби здоров’я», заступника 

Голови Державної служби з питань праці відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 22 травня 2019 року № 334-р «Про оголошення повторного конкурсу на зайняття 

вакантної посади заступника Голови Державної служби з питань праці», Голови Державної 

соціальної служби відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 

2019 року № 335-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови 

Державної соціальної служби» та керівника апарату Антимонопольного комітету України 
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відповідно до наказу Антимонопольного комітету України від 24 травня 2019 року № 659-ВК 

«Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А».  

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 Національної служби здоров’я, заступника Голови 

Національної служби здоров’я, заступника Голови Державної служби з питань праці, Голови 

Державної соціальної служби та керівника апарату Антимонопольного комітету України. 

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

завдань для кандидатів на зайняття вакантних посад заступника Голови Національної служби 

здоров’я, заступника Голови Національної служби здоров’я, заступника Голови Державної 

служби з питань праці, Голови Державної соціальної служби та керівника апарату 

Антимонопольного комітету України. 

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

зайняття вакантних посад заступника Голови Національної служби здоров’я, заступника 

Голови Національної служби здоров’я, заступника Голови Державної служби з питань праці, 

Голови Державної соціальної служби та керівника апарату Антимонопольного комітету 

України. 

8. Про внесення змін до списку осіб, які представляють інтереси Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби в суді. 

9. Про затвердження графіка проведення засідань Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби на липень – грудень 2019 року. 

10.  Про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А». 

11. Проведення навчання для членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

стосовно оцінки компетентності кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби 

категорії «А». 

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

вакантних посад заступника Голови Національної служби здоров’я, заступника Голови 

Національної служби здоров’я, заступника Голови Державної служби з питань праці, Голови 

Державної соціальної служби та керівника апарату Антимонопольного комітету України. 

13. Рейтингові списки кандидатів на зайняття вакантних посад заступника Голови 

Національної служби здоров’я, заступника Голови Національної служби здоров’я, 

заступника Голови Державної служби з питань праці, Голови Державної соціальної служби 

та керівника апарату Антимонопольного комітету України. 

14. Про визначення переможців конкурсів та других кандидатів за результатами 

конкурсів на зайняття вакантних посад заступника Голови Національної служби здоров’я, 

заступника Голови Національної служби здоров’я, заступника Голови Державної служби з 

питань праці, Голови Державної соціальної служби та керівника апарату Антимонопольного 

комітету України. 

15. Різне. 

 

Про обрання головуючого на засіданні Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

25 червня 2019 року. 

 

Виступили: Костик В.В., члени Комісії. 

 

Вирішили: Обрати з числа присутніх членів Комісії Ващенка К.О., який головуватиме на 

засіданні Комісії 25 червня 2019 року.   

 

Голосували: 

За – 8; 
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Проти – 0. 

 

Виступили: члени Комісії. 

 

Вирішили: Затвердити порядок денний з відповідними змінами, а саме викласти 1, 12-14 

пункти порядку денного в наступній редакції: «1. Про проведення конкурсів на зайняття 

вакантних посад заступника Голови Національної служби здоров’я, заступника Голови 

Національної служби здоров’я, Голови Державної соціальної служби, керівника апарату 

Антимонопольного комітету, Голови Державної митної служби та повторного конкурсу на 

зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби з питань праці.  

12. Проведення співбесіди та визначення її результатів для кандидатів на зайняття вакантних 

посад заступника Голови Національної служби здоров’я, заступника Голови Національної 

служби здоров’я, заступника Голови Державної служби з питань праці, Голови Державної 

соціальної служби, керівника апарату Антимонопольного комітету України та Голови 

Державної митної служби. 13. Рейтингові списки кандидатів на зайняття вакантних посад 

заступника Голови Національної служби здоров’я, заступника Голови Національної служби 

здоров’я, заступника Голови Державної служби з питань праці, Голови Державної соціальної 

служби, керівника апарату Антимонопольного комітету України, Голови Державної митної 

служби. 14. Про визначення переможців конкурсів та других кандидатів за результатами 

конкурсів на зайняття вакантних посад заступника Голови Національної служби здоров’я, 

заступника Голови Національної служби здоров’я, заступника Голови Державної служби з 

питань праці, Голови Державної соціальної служби, керівника апарату Антимонопольного 

комітету України та Голови Державної митної служби».  

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

Виступили: члени Комісії. 

 

Вирішили: У зв’язку з тим, що Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної 

посади заступника Голови Національної служби здоров’я – додатки до розпоряджень 

Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року №№ 332-р та 333-р однакові та на дві 

вакантні посади документи подали одні і ті ж кандидати визначити, що кандидати на 

зайняття вакантної посади заступника Голови Національної служби здоров’я проходять 

тестування на знання законодавства та пишуть ситуаційні завдання на дві посади, а також 

проходять співбесіду лише один раз.  

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

І. Про проведення конкурсів на зайняття вакантних посад заступника Голови 

Національної служби здоров’я, заступника Голови Національної служби здоров’я, 

Голови Державної соціальної служби, керівника апарату Антимонопольного комітету, 

Голови Державної митної служби та повторного конкурсу на зайняття вакантної 

посади заступника Голови Державної служби з питань праці. 

 

Виступили: Ващенко К.О., Костик В.В., члени Комісії. 
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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 Національної 

служби здоров’я відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 

2019 року № 332-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Національної служби здоров’я», заступника Голови Національної служби здоров’я 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 333-р 

«Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Національної 

служби здоров’я», заступника Голови Державної служби з питань праці відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 334-р «Про 

оголошення повторного конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови 

Державної служби з питань праці», Голови Державної соціальної служби відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 335-р «Про 

оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної соціальної служби», 

керівника апарату Антимонопольного комітету України відповідно до наказу 

Антимонопольного комітету від 24 травня 2019 року № 659-ВК «Про оголошення конкурсу 

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» проводити відповідно до 

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

Визначити, що відповідно до Постанови Шостого апеляційного адміністративного суду 

від 24 червня 2019 року № 640/6674/19 відновлено дію розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 20 березня 2019 року № 162-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 

посади Голови Державної митної служби», проведення співбесіди та визначення її 

результатів для кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби та 

інші етапи конкурсу 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 21 червня 2019 року № 8. 

 

Вирішили: Затвердити рішення комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «А» від 21 червня 2019 року № 8. 

 

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 Національної служби здоров’я 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року  

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

Національної служби здоров’я», заступника Голови Національної служби здоров’я 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року  
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№ 333-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови 

Національної служби здоров’я», заступника Голови Державної служби з питань праці 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року  

№ 334-р «Про оголошення повторного конкурсу на зайняття вакантної посади 

заступника Голови Державної служби з питань праці», Голови Державної соціальної 

служби відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня  

2019 року № 335-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови 

Державної соціальної служби» та керівника апарату Антимонопольного комітету 

України відповідно до наказу Антимонопольного комітету України від 24 травня  

2019 року № 659-ВК «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії «А». 

 

Вирішили: Допустити до проходження тестування на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Національної служби здоров’я відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 22 травня 2019 року № 332-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 

посади заступника Голови Національної служби здоров’я», всього 3 кандидата - Рябцеву 

Наталію Сергіївну, Дрощенко Олену Вікторівну та Мовчан Оксану Сергіївну, на зайняття 

вакантної посади заступника Голови Національної служби здоров’я відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 333-р «Про 

оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Національної служби 

здоров’я», всього 3 кандидата - Рябцеву Наталію Сергіївну, Дрощенко Олену Вікторівну та 

Мовчан Оксану Сергіївну, на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної 

служби з питань праці відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 22 травня 2019 року № 334-р «Про оголошення повторного конкурсу на зайняття 

вакантної посади заступника Голови Державної служби з питань праці», всього 2 кандидата - 

Горбатюк Аллу Володимирівну та Сажієнка Віталія Валерійовича, на зайняття вакантної 

посади Голови Державної соціальної служби відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 22 травня 2019 року № 335-р «Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади Голови Державної соціальної служби», всього 1 кандидата - Лазебну 

Марину Володимирівну, та на зайняття вакантної посади керівника апарату 

Антимонопольного комітету України відповідно до наказу Антимонопольного комітету 

України від 24 травня 2019 року № 659-ВК «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 

посади державної служби категорії «А» 4 особи - Литвина Юрія Миколайовича, 

Христофорова Дениса Ігоровича, Горбатюка Руслана Віталійовича та Богданова Андрія 

Петровича. 

  

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. 

 

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 25 червня 2019 року з урахуванням 

внесених змін до порядку денного засідання Комісії на 25 червня 2019 року. 

  

Голосували: 

За – 8; 
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Проти – 0. 

 

ПО П’ЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

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

вакантних посад заступника Голови Національної служби здоров’я, заступника Голови 

Національної служби здоров’я, заступника Голови Державної служби з питань праці, 

Голови Державної соціальної служби та керівника апарату Антимонопольного 

комітету України. 

 

Кандидати: Рябцева Наталія Сергіївна, Дрощенко Олена Вікторівна скористалися правом 

використання попередніх результатів під час проходження тестування на зайняття вакантної 

посади заступника Голови Національної служби здоров’я та 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 

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. 

Під час заходження вказаними кандидатами до автоматизованої системи тестування було 

виявлено її збій. Після перезапуску автоматизованої системи кандидати Рябцева Наталія 

Сергіївна, Дрощенко Олена Вікторівна та Горбатюк Алла Володимирівна змогли зайти в 

автоматизовану систему тестування та роздрукувати звіти. 

 

Проведення тестування та визначення його результатів для кандидатів на зайняття 

вакантної посади заступника Голови Національної служби здоров’я:    

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Рябцева Наталія Сергіївна 2 

2. Дрощенко Олена Вікторівна 2 

3. Мовчан Оксана Сергіївна 2 

 

Взяли участь у тестуванні: 3 особи. 

 

За результатами проведення тестування до розв'язання ситуаційних завдань 

допущено кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Голови Національної служби 

здоров’я: 

 

1. Рябцева Наталія Сергіївна 

2. Дрощенко Олена Вікторівна 

3. Мовчан Оксана Сергіївна 

 

Проведення тестування та визначення його результатів для кандидатів на зайняття 

вакантної посади заступника Голови Національної служби здоров’я:    

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Рябцева Наталія Сергіївна 2 

2. Дрощенко Олена Вікторівна 2 

3. Мовчан Оксана Сергіївна 2 
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Взяли участь у тестуванні: 3 особи. 

 

За результатами проведення тестування до розв'язання ситуаційних завдань 

допущено кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Голови Національної служби 

здоров’я: 

 

1. Рябцева Наталія Сергіївна 

2. Дрощенко Олена Вікторівна 

3. Мовчан Оксана Сергіївна 

 

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 

2. Сажієнко Віталій Валерійович 1 

 

Взяли участь у тестуванні: 2 особи. 

 

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 

2. Сажієнко Віталій Валерійович 

 

Проведення тестування та визначення його результатів для кандидатів на зайняття 

вакантної посади заступника Голови Державної соціальної служби:    

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Лазебна Марина 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 соціально 

служби: 

 

1. Лазебна Марина Володимирівна 

 

Кандидат Богданов Андрій Петрович виявив бажання скористалася правом використання 

попередніх результатів під час проходження тестування на зайняття вакантної посади 

керівника апарату Антимонопольного комітету. Під час входу Богдановим А.П. до 

автоматизованої системи тестування, виникли технічні проблеми, а саме в автоматизованій 

системі попередні результати були відсутні. Даним кандидатом не було попереджено 

працівників Секретаріату Комісії про намір використання попереднього результату 

тестування на знання законодавства та копію відомості з результатами тестування, яка б 

підтвердила його слова не надав, у зв’язку з цим членами Комісії надано право кандидату 
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Богданову А.П. пройти тестування на знання законодавства. Кандидат Богданов А.П. 

скористався наданим правом та пройшов тестування на знання законодавства. 

 

Проведення тестування та визначення його результатів для кандидатів на зайняття 

вакантної посади керівника апарату Антимонопольного комітету:  

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Литвин Юрій Миколайович  1 

2. Христофоров Денис Ігорович  2 

3. Горбатюк Руслан Віталійович  1 

4. Богданов Андрій Петрович 1 

 

Взяли участь у тестуванні: 4 особи. 

 

За результатами проведення тестування до розв'язання ситуаційних завдань 

допущено кандидатів на зайняття вакантної посади керівника апарату Антимонопольного 

комітету: 

 

1. Литвин Юрій Миколайович 

2. Христофоров Денис Ігорович 

3. Горбатюк Руслан Віталійович 

4. Богданов Андрій Петрович 

 

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 

Національної служби здоров’я, заступника Голови Національної служби здоров’я, 

заступника Голови Державної служби з питань праці, Голови Державної соціальної 

служби та керівника апарату Антимонопольного комітету України. 

 

Виступили: Ващенко К.О., 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 Національної служби здоров’я, заступника Голови 

Національної служби здоров’я, заступника Голови Державної служби з питань праці, Голови 

Державної соціальної служби та керівника апарату Антимонопольного комітету України.   

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 Національної служби здоров’я, 

заступника Голови Національної служби здоров’я, заступника Голови Державної 
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служби з питань праці, Голови Державної соціальної служби та керівника апарату 

Антимонопольного комітету України. 

 

Кандидати на зайняття вакантних посад заступника Голови Національної служби 

здоров’я, заступника Голови Національної служби здоров’я, заступника Голови Державної 

служби з питань праці, Голови Державної соціальної служби та керівника апарату 

Антимонопольного комітету України 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 Національної служби здоров’я, заступника Голови 

Національної служби здоров’я, заступника Голови Державної служби з питань праці, Голови 

Державної соціальної служби та керівника апарату Антимонопольного комітету України 

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.  

Усі ситуаційні завдання обрані кандидатами на зайняття вакантних посад заступника 

Голови Національної служби здоров’я, заступника Голови Національної служби здоров’я, 

заступника Голови Державної служби з питань праці, Голови Державної соціальної служби 

та керівника апарату Антимонопольного комітету України та їх розв’язки надсилались 

Риженку О.В. на електронну адресу для перевірки та оцінювання.  

 

Результати розв'язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантної 

посади заступника Голови Національної служби здоров’я 

 

Виступили: Ващенко К.О., 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. Рябцева Наталія 

Сергіївна (№  1,2) 

1,13 1,13 0,88 1,13 

2. Дрощенко Олена 

Вікторівна (№ 2,1) 

0,88 0,63 1,50 1,13 

3. Мовчан Оксана 

Сергіївна (№ 3,3) 

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

 

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

заступника Голови Національної служби здоров’я: 

 

1. Рябцева Наталія Сергіївна 

2. Дрощенко Олена Вікторівна 

3. Мовчан Оксана Сергіївна 
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Результати розв'язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантної 

посади заступника Голови Національної служби здоров’я 

 

Виступили: Ващенко К.О., 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. Рябцева Наталія 

Сергіївна (№  1,2) 

1,13 1,13 0,88 1,13 

2. Дрощенко Олена 

Вікторівна (№ 2,1) 

0,88 0,63 1,50 1,13 

3. Мовчан Оксана 

Сергіївна (№ 3,3) 

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

 

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

заступника Голови Національної служби здоров’я: 

 

1. Рябцева Наталія Сергіївна 

2. Дрощенко Олена Вікторівна 

3. Мовчан Оксана Сергіївна 

 

Результати розв'язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантної 

посади заступника Голови Державної служби з питань праці 

 

Виступили: Ващенко К.О., 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  

(№ 2,2) 

1,75 1,13 1,25 1,13 

2. Сажієнко Віталій 

Валерійович  

(№ 1,1) 

0,75 0,63 0,63 0,63 

 

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

заступника Голови Державної служби з питань праці: 

 

1. Горбатюк Алла Володимирівна 

2. Сажієнко Віталій Валерійович 

 

Результати розв'язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантної 

посади Голови Державної соціальної служби  

 

Виступили: Ващенко К.О., 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. Лазебна Марина 1,50 1,50 1,63 1,50 
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Володимирівна 

(№ 1,1) 

 

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

Голови Державної соціальної служби: 

 

1. Лазебна Марина Володимирівна 

 

Результати розв'язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантної 

посади керівника апарату Антимонопольного комітету України  

 

Виступили: Ващенко К.О., 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. Литвин Юрій 

Миколайович  

(№ 2,3) 

1,88 1,38 0,75 1,13 

2. Христофоров 

Денис Ігорович  

(№ 3,2) 

0,75 0,00 0,38 0,88 

3. Горбатюк Руслан 

Віталійович  

(№ 1,4) 

1,63 1,25 1,25 1,25 

4. Богданов Андрій 

Петрович (№ 4,1) 

1,00 0,63 0,63 0,75 

 

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

керівника апарату Антимонопольного комітету України: 

 

1. Литвин Юрій Миколайович 

2. Горбатюк Руслан Віталійович 

3. Богданов Андрій Петрович 

 

Кандидат Христофоров Денис Ігорович не допущений до співбесіди, оскільки під час 

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

балів. 

 

ПО ВОСЬМОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

VІІІ. Про внесення змін до списку осіб, які представляють інтереси Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби в суді. 

 

Вирішили: Відповідно до службової записки заступника директора Департаменту 

нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення НАДС від 20 червня 2019 року 

№ 232-с/з (додається) та з метою належного та своєчасного забезпечення інтересів Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби в судах та підготовки відповідних процесуальних 

документів, наділити відповідними повноваженнями службових осіб Національного 

агентства України з питань державної служби: 
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- начальника відділу юридичного забезпечення діяльності НАДС Департаменту 

нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Національного агентства України 

з питань державної служби Цехмейстер Людмилу Василівну. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

IХ. Про затвердження графіка проведення засідань Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби на липень – грудень 2019 року. 

 

Виступили: Ващенко К.О., Костик В.В., члени Комісії. 

 

Вирішили: Затвердити запропонований членами комітету з відбору кандидатів на 

зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» графік проведення засідань 

Комісії з питань вищого корпусу державної служби на липень – грудень 2019 року. Доручити 

Секретаріату Комісії з питань вищого корпусу державної служби опублікувати відповідний 

Графік на офіційному веб-сайті НАДС. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Х. Про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії 

«А». 

 

Виступили: Ващенко К.О., Костик В.В., Сорока С.В., Коліушко І.Б., члени Комісії. 

 

Вирішили: Погодити проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення 

змін до Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби 

категорії «А», виклавши компонент вимоги «Стратегічне бачення» - «вміння здійснювати 

оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної 

політики» в наступній редакції – «вміння здійснювати оцінку впливу, в тому числі 

гендерного під час формування, впровадження та оцінювання державної політики».  

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІ. Проведення навчання для членів Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби стосовно оцінки компетентності кандидатів на зайняття вакантних посад 

державної служби категорії «А». 

 

Виступили: Ващенко К.О., члени Комісії. 
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Вирішили: Перенести розгляд питання щодо проведення навчання для членів Комісії 

з питань вищого корпусу державної служби стосовно оцінки компетентності кандидатів на 

зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» на вересень 2019 року.  

 

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 Національної служби здоров’я, заступника Голови 

Національної служби здоров’я, заступника Голови Державної служби з питань праці, 

Голови Державної соціальної служби, керівника апарату Антимонопольного комітету 

України та Голови Державної митної 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 митної служби виступити з презентацію на тему: «Стратегія розвитку 

Державної митної служби» для оцінювання, зокрема, вимоги до професійної компетенції 

«досягнення результатів». 
Під час співбесіди членами Комісії надана можливість кандидатам на зайняття вакантної 

посади Голови Державної соціальної служби виступити з презентацію на тему: «Стратегія 

розвитку Державної соціальної 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 митної служби. 

 

Результати проведення співбесіди кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Національної служби здоров’я (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 22 травня 2019 року № 332-р «Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади заступника Голови Національної служби здоров’я»):  

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Оцінка  Оцінка 

 

Оцінка  

 

Оцінка 

 

Оцінка  

 

1. Рябцева Наталія Сергіївна  1,75 1,50 1,50 1,38 1,13 

2. Дрощенко Олена 

Вікторівна  

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3. Мовчан Оксана Сергіївна  1,38 1,25 1,25 1,50 1,13 

 

1. Рябцева Наталія Сергіївна – 7,26 

2. Дрощенко Олена Вікторівна – 5,00 

3. Мовчан Оксана Сергіївна – 6,51 

 

Результати проведення співбесіди кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Національної служби здоров’я(відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 22 травня 2019 року № 333-р «Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади заступника Голови Національної служби здоров’я»):  
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Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Оцінка  Оцінка 

 

Оцінка  

 

Оцінка 

 

Оцінка  

 

1. Рябцева Наталія Сергіївна  1,50 1,13 1,38 1,13 1,13 

2. Дрощенко Олена 

Вікторівна  

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

3. Мовчан Оксана Сергіївна  1,63 1,75 1,88 1,75 1,38 

 

1. Рябцева Наталія Сергіївна – 6,27 

2. Дрощенко Олена Вікторівна – 6,51 

3. Мовчан Оксана Сергіївна – 8,39 

 

Результати проведення співбесіди кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Державної служби з питань праці:  

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Оцінка  Оцінка 

 

Оцінка  

 

Оцінка 

 

Оцінка  

 

1. Горбатюк Алла 

Володимирівна  

1,13 1,38 1,13 1,25 1,00 

2. Сажієнко Віталій 

Валерійович  

0,75 0,63 0,63 0,63 0,88 

 

1. Горбатюк Алла Володимирівна – 5,89 

2. Сажієнко Віталій Валерійович – 3,52 

 

Результати проведення співбесіди кандидатів на зайняття вакантної посади Голови 

Державної соціальної служби:  

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Оцінка  Оцінка 

 

Оцінка  

 

Оцінка 

 

Оцінка  

 

1. Лазебна Марина 

Володимирівна  

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

 

1. Лазебна Марина Володимирівна – 7,50 

 

Результати проведення співбесіди кандидатів на зайняття вакантної посади керівника 

апарату Антимонопольного комітету України:  

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Оцінка  Оцінка 

 

Оцінка  

 

Оцінка 

 

Оцінка  

 

1. Литвин Юрій 

Миколайович 

1,63 2,00 1,88 1,75 1,38 

2. Горбатюк Руслан 

Віталійович 

1,13 1,38 1,13 1,50 1,13 

3. Богданов Андрій 

Петрович 

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

 

1. Литвин Юрій Миколайович – 8,64 

2. Горбатюк Руслан Віталійович - 6,27 

3. Богданов Андрій Петрович – 5,26 

 

Результати проведення співбесіди кандидатів на зайняття вакантної посади Голови 

Державної митної служби:  
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Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Оцінка  Оцінка 

 

Оцінка  

 

Оцінка 

 

Оцінка  

 

1. Гармаш Євген 

Васильович 

0,88 0,63 0,50 0,75 0,88 

2. Саварець Андрій 

Вікторович 

1,13 1,13 0,75 0,88 1,00 

3. Нефьодов Максим 

Євгенович 
2,00 1,63 1,75 1,63 1,63 

 

1. Гармаш Євген Васильович – 3,64 

2. Саварець Андрій Вікторович – 4,89 

3. Нефьодов Максим Євгенович – 8,64 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІІІ. Рейтингові списки кандидатів на зайняття вакантних посад заступника Голови 

Національної служби здоров’я, заступника Голови Національної служби здоров’я, 

заступника Голови Державної служби з питань праці, Голови Державної соціальної 

служби, керівника апарату Антимонопольного комітету України, Голови Державної 

митної служби. 

 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Національної служби здоров’я (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 22 травня 2019 року № 332-р «Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади заступника Голови Національної служби здоров’я»): 

 

1. Рябцева Наталія Сергіївна – 13,53 

2. Мовчан Оксана Сергіївна – 13,39 

 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Національної служби здоров’я (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 22 травня 2019 року № 333-р «Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади заступника Голови Національної служби здоров’я»): 

 

1. Мовчан Оксана Сергіївна – 15,27 

2. Дрощенко Олена Вікторівна – 12,65 

 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Державної служби з питань праці: 

 

1. Горбатюк Алла Володимирівна – 12,15 

2. Сажієнко Віталій Валерійович – 7,16 

 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної 

соціальної служби: 

 

1. Лазебна Марина Володимирівна – 14,63 
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Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади керівника апарату 

Антимонопольного комітету України: 

 

1. Литвин Юрій Миколайович – 14,78 

2. Горбатюк Руслан Віталійович – 12,65 

3. Богданов Андрій Петрович – 9,27 

 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Державної 

митної служби: 

 

1. Нефьодов Максим Євгенович – 16,97 

2. Саварець Андрій Вікторович – 12,33 

 

Кандидат на зайняття вакантної посади Голови Державної митної служби Гармаш 

Євген Васильович не включений до рейтингову списку кандидатів, оскільки під час 

співбесіди отримав 0,50 балів.  

 

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІV. Про визначення переможців конкурсів та других кандидатів за результатами 

конкурсів на зайняття вакантних посад заступника Голови Національної служби 

здоров’я, заступника Голови Національної служби здоров’я, заступника Голови 

Державної служби з питань праці, Голови Державної соціальної служби, керівника 

апарату Антимонопольного комітету України та Голови Державної митної 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 заступника Голови 

Національної служби здоров’я Голови Державної податкової служби (відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 332-р «Про 

оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Національної 

служби здоров’я») – Рябцеву Наталію Сергіївну. 

 

1.1. Другим кандидатом за результатами конкурсу – Мовчан Оксану Сергіївну.  

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

2. Переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови 

Національної служби здоров’я Голови Державної податкової служби (відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 333-р «Про 

оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Національної 

служби здоров’я») – Мовчан Оксану Сергіївну. 

 

2.1. Другим кандидатом за результатами конкурсу – Дрощенко Олену Вікторівну. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 
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3. Переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної 

служби з питань праці – Горбатюк Аллу Володимирівну. 

 

3.1. Другим кандидатом за результатами конкурсу – Сажієнка Віталія Валерійовича. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

4. Переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної соціальної 

служби – Лазебну Марину Володимирівну. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

5. Переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади керівника апарату 

Антимонопольного комітету України – Литвина Юрія Миколайовича. 

 

5.1. Другим кандидатом за результатами конкурсу – Горбатюка Руслана Віталійовича. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

6. Переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Державної митної 

служби – Нефьодова Максима Євгеновича. 

 

6.1. Другим кандидатом за результатами конкурсу – Саварця Андрія Вікторовича. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

ПО П’ЯТНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХV. Різне. 

 

Виступили: Ващенко К.О., Костик В.В., члени Комісії. 

 

Вирішили: У зв’язку з оголошенням відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів 

України від 05 червня 2019 року № 369 – р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 

посади державного секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства» конкурсу на зайняття вакантної посади державного секретаря 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,  

від 05 червня 2019 року № 370-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади 

першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства» конкурсу на 

зайняття вакантної посади першого заступника Голови Державного агентства рибного 

господарства, від 05 червня 2019 року № 371-р «Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади заступника Голови Державної служби експортного контролю» конкурсу на 

зайняття вакантної посади  заступника Голови Державної служби експортного контролю, 

розпорядження Президента України від 19 червня 2019 року № 63/2019-рп «Про оголошення 

конкурсу на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами» 
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конкурсу на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами 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» 05 липня 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. 

Конкурси на зайняття вакантних посад: державного секретаря Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, першого 

заступника Голови Державного агентства рибного господарства, заступника Голови 

Державної служби експортного контролю, Керівника Державного управління справами 

провести 09 липня 2019 року о 10 годині 00 хвилин. 

 

Голосували: 

За – 8; 

Проти – 0. 

 

головуючий на засіданні Комісії: 

 

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

 

члени Комісії:  

 

«____»___________ 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 

 

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

 

 


