
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

 

09 липня 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. 09 липня 2019 року 

Закінчення засідання: о 22 год. 03 хв. 09 липня 2019 року 

 

Присутні на засіданні Комісії: 

 

Члени Комісії (9 осіб): 

 

Руденко Ольга Мстиславівна, Ващенко Костянтин Олександрович, Риженко 

Олександр Володимирович, Нікітіна Тетяна Василівна, Колишко Родіон Анатолійович, 

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

Шарова Ілона Євгенівна. 

 

Інші особи: 

 

Костик Віта Вікторівна – керівник секретаріату Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби, Велієва Олеся Валеріївна – заступник начальника Відділу забезпечення 

діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби НАДС, Колбун Лариса 

Анатоліївна – головний спеціаліст Відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби НАДС, Венатор Валерія Валеріївна – головний спеціаліст 

Відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби НАДС, 

Федько Наталія Миколаївна – головний спеціаліст Відділу забезпечення діяльності Комісії 

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

начальник відділу захисту інформації Департаменту інформаційних технологій та 

ресурсного забезпечення НАДС, Бондарєв Микита Валерійович – начальник Інформаційного 

відділу Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, Михайлюк 

Павло Павлович – головний спеціаліст відділу комп’ютерного та програмного забезпечення 

Департаменту інформаційних технологій та ресурсного забезпечення НАДС. 

 

Запрошені особи: 

 

Зубко Геннадій Григорович – Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Студенецька Альона 

Олексіївна – завідувач відділу Головного департаменту регіональної політики Адміністрації 

Президента України, Чечелюк Людмила Володимирівна – директор Департаменту 

аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Державної служби 

експортного контролю України, Кравченко Андрій Михайлович – заступник Голови 

Державного агентства рибного господарства України. 

 

Всього: 21 особа. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

державної служби категорії «А» від 05 липня 2019 року № 9. 

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

зайняття вакантних посад державного секретаря Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства відповідно до розпорядження 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», першого заступника Голови Державного агентства 

рибного господарства відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  

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

першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства», заступника 

Голови Державної служби експортного контролю відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 05 червня 2019 року № 371-р «Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади заступника Голови Державної служби експортного контролю», Керівника 

Державного управління справами відповідно до розпорядження Президента України  

від 19 червня 2019 року № 63/2019-рп «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 

посади Керівника Державного управління справами».  

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 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. 

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

завдань для кандидатів 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. 

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

8. Про обрання головуючого члена Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

на термін з 14 липня 2019 року по 13 жовтня 2019 року. 

9. Про внесення змін до складу комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «А». 

10.  Про затвердження бланка Комісії з питань вищого корпусу державної служби. 

11. Проведення співбесіди та визначення її результатів для кандидатів 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. 

12. Рейтингові списки кандидатів 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. 

13. Про визначення переможців конкурсів та других кандидатів за результатами 

конкурсів на зайняття вакантних посад державного секретаря Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, першого заступника Голови 



3 

 

Державного агентства рибного господарства, заступника Голови Державної служби 

експортного контролю, Керівника Державного управління справами. 

14. Різне. 

 

Виступили: Руденко О.М., члени Комісії. 

 

Вирішили: Затвердити порядок денний з відповідними змінами, а саме внести до 

порядку денного пункти «Про затвердження рішення комітету з дисциплінарних проваджень 

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

від 09 липня 2019 року № 5. Про порушення дисциплінарного провадження стосовно Голови 

Держрезерву Мосійчука В.А.». 

 

Голосували: 

За – 9; 

Проти – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

І. Про проведення конкурсів 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. 

 

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

 

Вирішили:  

 

Інформацію щодо перевірки секретаріатом Комісії документів кандидатів на 

відповідність встановленим законом вимогам взяти до відома.  

Визначити, що конкурси на зайняття вакантних посад першого заступника Голови 

Державного агентства рибного господарства відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 05 червня 2019 року № 370-р «Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства», 

заступника Голови Державної служби експортного контролю відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 371-р «Про оголошення конкурсу на 

зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби експортного контролю», 

Керівника Державного управління справами відповідно до розпорядження Президента 

України від 19 червня 2019 року «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади 

Керівника Державного управління справами» проводити відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246. 

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

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

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

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

державну службу”. 

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

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

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

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

виконанні згаданих планів заходів, оцінювання результатів їх реалізації), на які 
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поширюються спеціальні умови оплати праці в рамках загальної системи оплати праці 

державних службовців. 

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

посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його заступників та державних 

секретарів міністерств. 

З огляду на це, визначити, що конкурс на зайняття вакантної посади державного 

секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства відповідно до розпорядження 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», проводити відповідно до пунктів 69-85 постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби».  

 

Голосували: 

За – 9; 

Проти – 0. 

 

ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

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

посад державної служби категорії «А» від 05 липня 2019 року № 9. 

 

Вирішили: Затвердити рішення комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «А» від 05 липня 2019 року № 9. 

 

Голосували: 

За – 9; 

Проти – 0. 

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

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

на зайняття вакантних посад державного секретаря Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства відповідно до 

розпорядження 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», першого заступника Голови Державного агентства рибного 

господарства відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  

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

посади першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства», 

заступника Голови Державної служби експортного контролю відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 371-р «Про 

оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної 

служби експортного контролю», Керівника Державного управління справами 

відповідно до розпорядження Президента України  

від 19 червня 2019 року № 63/2019-рп «Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади Керівника Державного управління справами». 

 

Вирішили: Допустити до проходження тестування на зайняття вакантної посади державного 

секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня  
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2019 року № 369-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державного 

секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства», всього 4 кандидата – Проскуріна Андрія Миколайовича, Самоненка Дмитра 

Анатолійовича, Безуса Валерія Олександровича та Сімоненко Олену Анатоліївну, на 

зайняття вакантної посади першого заступника Голови Державного агентства рибного 

господарства відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня  

2019 року № 370-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади першого 

заступника Голови Державного агентства рибного господарства», всього 2 кандидата – 

Шрамка Андрія Володимировича та Гоголя Олексія Миколайовича, заступника Голови 

Державної служби експортного контролю відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 05 червня 2019 року № 371-р «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 

посади заступника Голови Державної служби експортного контролю», 8 кандидатів - Радова 

Дениса Георгійовича, Рудобабу Павла Олександровича, Проскуріна Андрія Миколайовича, 

Настрадіна Євгена Володимировича, Щербака Юрія Миколайовича, Шайтана Олександра 

Вікторовича, Рябова Сергія Сергійовича та Жижка Олега Анатолійовича, Керівника 

Державного управління справами відповідно до розпорядження Президента України  

від 19 червня 2019 року № 63/2019-рп «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 

посади Керівника Державного управління справами», 16 кандидатів - Борзова Сергія 

Сергійовича, Шевчука Олексія Анатолійовича, Бродовського Юрія Вікторовича, Козія 

Романа Богдановича, Левітана Андрія Леонідовича, Фархадова Фархада Габіловича, Безуса 

Валерія Олександровича, Кривицького Вадима Вікторовича, Ісаєву Ірину Миколаївну, 

Голиша Вадима Ігоровича, Тарасенка Тараса Михайловича, Сускова Артема 

Олександровича, Слободянюка Дмитра Павловича, Богданова Андрія Петровича, Задоєнко 

Катерину Олегівну та Склярова Олександра Івановича. 

 

Голосували: 

За – 9; 

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 09 липня 2019 року. 

  

Голосували: 

За – 9; 

Проти – 0. 

 

ПО П’ЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

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

 

Кандидати: Проскурін Андрій Миколайович скористався правом використання попередніх 

результатів під час проходження тестування на зайняття вакантної посади державного 
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секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства, а саме зайшов в автоматизовану систему тестування та роздрукував звіт про 

результати проходження тестування на абстрактне мислення та вербальне мислення; Козій 

Роман Богданович, Кривицький Вадим Вікторович та Богданов Андрій Петрович 

скористалися правом використання попередніх результатів під час проходження тестування 

на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами, 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 кандидатами на зайняття вакантної посади державного секретаря 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства до 

автоматизованої системи тестування було виявлено відсутність в системі тестування на 

абстрактне мислення, на вербальне мислення та мотиваційної анкети. Після налагодження 

системи кандидати змогли пройти тестування.  

 

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

кандидатів на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:   

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Проскурін Андрій Миколайович 2 

2. Самоненко Дмитро Анатолійович 2 

3. Безус Валерій Олександрович 2 

4. Сімоненко Олена Анатоліївна 1 

 

Взяли участь у тестуванні: 3 особи. 

 

За результатами проведеного тестування до проходження тестування на вербальне 

мислення допущено кандидатів на зайняття вакантної посади державного секретаря 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства: 

 

1. Проскурін Андрій Миколайович 

2. Самоненко Дмитро Анатолійович 

3. Безус Валерій Олександрович 

4. Сімоненко Олена Анатоліївна 

 

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

кандидатів на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:   

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Проскурін Андрій Миколайович 1 

2. Самоненко Дмитро Анатолійович 1 

3. Безус Валерій Олександрович 2 

4. Сімоненко Олена Анатоліївна 0 

 

Взяли участь у тестуванні: 4 особи. 
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За результатами проведеного тестування до проходження тестування на знання 

законодавства допущено кандидатів на зайняття вакантної посади державного секретаря 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства: 

 

1. Проскурін Андрій Миколайович 

2. Самоненко Дмитро Анатолійович 

3. Безус Валерій Олександрович 

 

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

кандидатів на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:   

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Проскурін Андрій Миколайович 2 

2. Самоненко Дмитро Анатолійович 1 

3. Безус Валерій Олександрович 2 

 

Взяли участь у тестуванні: 3 особи. 

 

За результатами проведення тестування до розв'язання ситуаційних завдань 

допущено кандидатів на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства: 

 

1. Проскурін Андрій Миколайович 

2. Самоненко Дмитро Анатолійович 

3. Безус Валерій Олександрович 

 

5.4. Відповідно до пункту 76-

2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

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

кандидати, які успішно пройшли всі види тестування, заповнюють мотиваційну анкету. За 

результатами заповнення такої анкети формується звіт, який роздруковується та 

підписується кандидатом, після чого передається адміністратору. Такий звіт носить 

інформаційний характер та використовується при оцінюванні мотивації під час проведення 

співбесіди. 

Кандидати на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, яких допущено 

до розв'язання ситуаційних завдань заповнили мотиваційні анкети за результатами яких 

сформовано звіт. 

 

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

кандидатів на зайняття вакантної посади першого заступника Голови Державного 

агентства рибного господарства:   

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Шрамко Андрій Володимирович 2 

2. Гоголь Олексій Миколайович 2 

 

Взяли участь у тестуванні: 2 особи. 
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За результатами проведення тестування до розв'язання ситуаційних завдань 

допущено кандидатів на зайняття вакантної посади першого заступника Голови Державного 

агентства рибного господарства: 

 

1. Шрамко Андрій Володимирович 

2. Гоголь Олексій Миколайович 

 

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

кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби 

експортного контролю:   

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Радов Денис Георгійович 1 

2. Рудобаба Павло Олександрович 2 

3. Проскурін Андрій Миколайович 2 

4. Настрадін Євген Володимирович 2 

5. Щербак Юрій Миколайович 2 

6. Шайтан Олександр Вікторович 1 

7. Рябов Сергій Сергійович 1 

8. Жижко Олег Анатолійович 2 

 

Взяли участь у тестуванні: 8 осіб. 

 

За результатами проведення тестування до розв'язання ситуаційних завдань 

допущено кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби 

експортного контролю: 

 

1. Радов Денис Георгійович 

2. Рудобаба Павло Олександрович 

3. Проскурін Андрій Миколайович 

4. Настрадін Євген Володимирович 

5. Щербак Юрій Миколайович 

6. Шайтан Олександр Вікторович 

7. Рябов Сергій Сергійович 

8. Жижко Олег Анатолійович 

 

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

кандидатів на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами:   

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Бали 

1. Борзов Сергій Сергійович 2 

2. Шевчук Олексій Анатолійович 2 

3. Бродовський Юрій Вікторович 0 

4. Козій Роман Богданович 1 

5. Левітан Андрій Леонідович 1 

6. Фархадов Фархад Габілович 2 

7. Безус Валерій Олександрович 2 

8. Кривицький Вадим Вікторович 1 

9. Ісаєва Ірина Миколаївна 0 

10. Голиш Вадим Ігорович 0 

11. Тарасенко Тарас Михайлович 1 
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12. Сусков Артем Олександрович 1 

13. Слободянюк Дмитро Павлович 1 

14. Богданов Андрій Петрович 1 

15. Задоєнко Катерина Олегівна 1 

16. Скляров Олександр Іванович 1 

 

Взяли участь у тестуванні: 16 осіб. 

 

За результатами проведення тестування до розв'язання ситуаційних завдань 

допущено кандидатів на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління 

справами: 

 

1. Борзов Сергій Сергійович 

2. Шевчук Олексій Анатолійович 

3. Козій Роман Богданович 

4. Левітан Андрій Леонідович 

5. Фархадов Фархад Габілович 

6. Безус Валерій Олександрович 

7. Кривицький Вадим Вікторович 

8. Тарасенко Тарас Михайлович 

9. Сусков Артем Олександрович 

10. Слободянюк Дмитро Павлович 

11. Богданов Андрій Петрович 

12. Задоєнко Катерина Олегівна 

13. Скляров Олександр Іванович 

 

ПО ШОСТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

VІ. Про затвердження Комісією з питань вищого корпусу державної служби 

ситуаційних завдань для кандидатів 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. 

 

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

 

Вирішили: Доопрацювати запропоновані членами комітету з питань відбору 

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

на зайняття вакантних посад 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. Затвердити ситуаційні 

завдання 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 з урахуванням 

доопрацювань.   

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

оголошені адміністратором, є конфіденційними. 

 

Голосували: 

За – 9; 



10 

 

Проти – 0. 

 

ПО СЬОМОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

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

 

7.1. Кандидати на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розв'язують два 

ситуаційних завдання (одне письмове та одне усне). 

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

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

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

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

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

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

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

ефективних рішень» (далі – восьма вимога). 

Перевірку та оцінювання ситуаційного завдання при проведенні конкурсу на зайняття 

вакантної посади державного секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства що розв’язуються у письмовій формі здійснювати без 

особистої презентації ситуаційного завдання кандидатом. 

Відповідно до пункту 49 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

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

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

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

ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не 

допускаються до розв’язання наступного ситуаційного завдання та чергового етапу 

конкурсу. 

 

7.2. Про ситуаційні завдання для перевірки професійних компетенцій кандидатів на 

зайняття вакантної посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України, що 

розв’язуються в усній формі. 

 

Виступили: Руденко О.М., члени Комісії. 

 

Вирішили: Для перевірки професійних компетенцій кандидатів, під час проведення 

конкурсу на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, керуватися ситуаційними 

завданнями, із числа затверджених, наказом НАДС від 14 листопада 2018 року № 266-18 

«Про внесення змін до переліку завдань для перевірки компетентностей, затверджених 

наказом НАДС  

від 26 липня 2018 року № 185-18». 

 

Голосували: 

За – 9; 

Проти – 0. 

 

7.3. Кандидати на зайняття вакантних посад першого заступника Голови Державного 

агентства рибного господарства, заступника Голови Державної служби експортного 
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контролю, Керівника Державного управління справами 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 першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства, 

заступника Голови Державної служби експортного контролю, Керівника Державного 

управління справами здійснювати без особистої презентації ситуаційних завдань 

кандидатами. 

Відповідно до пункту 49 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

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

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

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

ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не 

допускаються до розв’язання наступного ситуаційного завдання та чергового етапу 

конкурсу. 

Членами Комісії прийнято рішення щодо написання кандидатами на зайняття 

вакантних посад першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства, 

заступника Голови Державної служби експортного контролю, Керівника Державного 

управління справами одночасно протягом 1 год. 30 хв. двох ситуаційних завдань.  

 

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

 

Результати розв'язання першого ситуаційного завдання у письмовій формі для 

перевірки професійних знань кандидатами на зайняття вакантної посади державного 

секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства: 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 

Ситуаційне завдання  

№ 1 

Оцінка Оцінка 

1. Проскурін Андрій Миколайович 

(№ 3) 

0,88 0,88 

2. Самоненко Дмитро Анатолійович 

(№ 1) 

0,88 0,75 

3. Безус Валерій Олександрович  

(№ 2) 

0,75 1,25 

 

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

формі для перевірки професійної компетентності кандидатами на зайняття вакантної 

посади державного секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

 

1. Проскурін Андрій Миколайович 

2. Самоненко Дмитро Анатолійович  

3. Безус Валерій Олександрович 

 

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

професійних знань кандидатами на зайняття вакантної посади державного секретаря 
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Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства: 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

кандидата 

Ситуаційне завдання  

№ 2 

Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка 

1. Проскурін 

Андрій 

Миколайович 

0,00 0,22 0,67 0,44 0,56 0,00 

2. Самоненко 

Дмитро 

Анатолійович 

0,11 0,56 0,89 0,00 0,78 0,22 

3. Безус Валерій 

Олександрович 

0,67 0,67 0,78 0,22 0,44 0,56 

 

Кандидати: Проскурін Андрій Миколайович, Самоненко Дмитро Анатолійович та Безус 

Валерій Олександрович не допущені до співбесіди, оскільки під час написання ситуаційних 

завдань по вимогам професійної компетенції отримали нижче 0,50 балів. 

 

Результати розв'язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантної 

посади першого заступника Голови Державного агентства рибного господарства: 

 

  Оцінка Оцінка 

1. Шрамко Андрій Володимирович 

(№ 2) 

0,33 0,33 

2. Гоголь Олексій Миколайович  

(№ 1) 

0,67 0,33 

 

Другі ситуаційні завдання кандидатів Шрамка Андрія Володимировича, Гоголя Олексія 

Миколайовича членами Комісії не оцінювались, оскільки під час написання першого 

ситуаційного завдання по вимогам професійної компетенції отримали нижче 0,50 балів, у 

зв’язку з чим, вищезазначені кандидати не допущені до співбесіди. 

 

Результати розв'язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантної 

посади заступника Голови Державної служби експортного контролю: 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

кандидата 

Ситуаційне завдання  

№ 1 

Ситуаційне завдання  

№ 2 

Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка 

1. Радов Денис 

Георгійович  

(№ 6,4) 

1,56 0,78 0,67 0,78 

2. Рудобаба Павло 

Олександрович  

(№ 4,6) 

1,11 1,11 1,44 1,44 

3. Проскурін Андрій 

Миколайович  

(№ 7,8) 

0,44 0,22 0,89 0,78 

4. Настрадін Євген 

Володимирович 

(№ 1,3) 

0,67 0,33 0,33 0,33 

5. Щербак Юрій 

Миколайович  

1,11 0,67 0,67 0,89 



13 

 

(№ 5,5) 

6. Шайтан Олександр 

Вікторович (№ 6,4) 

1,00 0,89 0,89 1,11 

7. Рябов Сергій 

Сергійович (№ 8,7) 

1,22 1,00 0,78 0,67 

8. Жижко Олег 

Анатолійович  

(№ 2,2) 

0,78 0,78 0,67 0,33 

 

Кандидати: Проскурін Андрій Миколайович, Настрадін Євген Володимирович та Жижко 

Олег Анатолійович не допущені до співбесіди, оскільки під час написання ситуаційних 

завдань по вимогам професійної компетенції отримали нижче 0,50 балів. 

 

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

заступника Голови Державної служби експортного контролю: 

 

1. Радов Денис Георгійович 

2. Рудобаба Павло Олександрович 

3. Щербак Юрій Миколайович 

4. Шайтан Олександр Вікторович 

5. Рябов Сергій Сергійович 

 

Результати розв'язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантної 

посади Керівника Державного управління справами: 

 

Під час роздрукування кандидатами на зайняття вакантної посади Керівника 

Державного управління справами Тарасенком Тарасом Михайловичем та Задоєнко 

Катериною Олегівною розв’язків першого ситуаційного завдання виникли технічні проблеми 

у зв’язку з невідповідними настройками принтера у зв’язку з чим їм було продовжено час для 

написання ситуаційних завдань на 10 хвилин. 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

кандидата 

Ситуаційне завдання  

№ 1 

Ситуаційне завдання  

№ 2 

Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка 

1. Борзов Сергій 

Сергійович (№ 8,8) 

1,44 1,11 1,44 1,11 

2. Шевчук Олексій 

Анатолійович  

(№ 4,2) 

0,89 0,33 0,67 0,11 

3. Козій Роман 

Богданович  

(№ 7,10) 

0,56 0,22 0,00 0,00 

4. Левітан Андрій 

Леонідович (№ 1,1) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Фархадов Фархад 

Габілович (№ 5,7) 

0,78 0,78 0,89 0,56 

6. Безус Валерій 

Олександрович  

(№ 13,13) 

0,44 0,00 0,89 0,33 

7. Кривицький Вадим 

Вікторович (№ 2,4) 

1,11 1,11 0,67 0,22 

8. Тарасенко Тарас 

Михайлович  

0,89 1,00 0,67 0,22 
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(№ 12,11) 

9. Сусков Артем 

Олександрович  

(№ 10,3) 

1,00 0,78 0,89 0,89 

10. Слободянюк 

Дмитро Павлович 

(№ 9,5) 

0,89 0,67 0,89 1,11 

11. Богданов Андрій 

Петрович (№ 3,9) 

0,78 0,22 0,44 0,11 

12. Задоєнко Катерина 

Олегівна (№ 11,12) 

0,22 0,33 0,11 0,00 

13. Скляров Олександр 

Іванович (№ 6,6) 

0,33 0,22 0,67 0,22 

 

Кандидати: Шевчук Олексій Анатолійович, Козій Роман Богданович, Левітан Андрій 

Леонідович, Безус Валерій Олександрович, Кривицький Вадим Вікторович, Тарасенко Тарас 

Михайлович, Богданов Андрій Петрович, Задоєнко Катерина Олегівна та Скляров Олександр 

Іванович не допущені до співбесіди, оскільки під час написання ситуаційних завдань по 

вимогам професійної компетенції отримали нижче 0,50 балів. 

 

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

Керівника Державного управління справами: 

 

1. Борзов Сергій Сергійович 

2. Фархадов Фархад Габілович 

3. Сусков Артем Олександрович 

4. Слободянюк Дмитро Павлович 

 

ПО ВОСЬМОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

VІІІ. Про обрання головуючого члена Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби на термін з 14 липня 2019 року по 13 жовтня 2019 року. 

 

Виступили: члени Комісії. 

 

Вирішили: Обрати головуючим Комісії на термін з 14 липня 2019 року по 13 жовтня  

2019 року Войтович Радмилу Василівну. 

 

Голосували: 

За – 9; 

Проти – 0. 

 

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

IХ. Про внесення змін до складу комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «А». 

 

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

 

Вирішили: У зв’язку з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року 

№ 458-р «Про зміну складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби» ввести до складу 

комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» 

Шарову Ілону Євгенівну - директора компанії Хадсон в Україні (за згодою), вивівши з її складу 



15 

 

Анненкову Наталію Валентинівну - Керівника Головного департаменту регіональної та кадрової 

політики Адміністрації Президента України (за згодою). 

 

Голосували: 

За – 9; 

Проти – 0. 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

Х. Про затвердження бланка Комісії з питань вищого корпусу державної служби. 

 

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

 

Вирішили: Затвердити запропонований комітетом з відбору кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії «А» бланк Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби враховуючи доопрацювання. Доручити секретаріату Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби звернутися до Департаменту інформаційних технологій та ресурсного 

забезпечення НАДС, Управління адміністративного забезпечення НАДС щодо розроблення та 

використання електронної адреси для Комісії з питань вищого корпусу державної служби. 

 

Голосували: 

За – 9; 

Проти – 0. 

 

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІ. Про затвердження рішення комітету з дисциплінарних проваджень щодо державних 

службовців, які займають посади державної служби категорії «А» від 09 липня  

2019 року № 5. 

 

Вирішили: Затвердити рішення комітету з дисциплінарних проваджень щодо 

державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» від 09 липня 

2019 року № 5.  

 

Голосували: 

За – 9; 

Проти – 0. 

 

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІІ. Про порушення дисциплінарного провадження стосовно Голови Держрезерву  

Мосійчука В.А. 

 

Виступили: Руденко О.М., Ващенко К.О.; члени Комісії. 

 

Вирішили: Взяти до уваги, що Кабінетом Міністрів України ініційовано 

дисциплінарне провадження стосовно Голови Держрезерву Мосійчука В.А. (витяг з 

протоколу № 24 засідання Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року та лист 

Кабінету Міністрів України від 08 липня 2019 року № 13793/0/2-19); 

порушити дисциплінарне провадження стосовно Голови Держрезерву  

Мосійчука В.А.; 

сформувати дисциплінарну справу Голови Держрезерву Мосійчука В.А.; 
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одержати від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Секретаріату 

Кабінету Міністрів України та Рахункової палати України матеріали, що стосуються 

предмету дисциплінарного провадження; 

одержати від Мосійчука В.А. пояснення щодо обставин, які стали підставою для 

порушення дисциплінарного провадження. 

 

Голосували: 

За – 9; 

Проти – 0. 

 

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІІІ. Проведення співбесіди та визначення її результатів для кандидатів 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. 

 

Жодного з кандидатів на зайняття вакантної посади першого заступника Голови 

Державного агентства рибного господарства не допущено до співбесіди. 

 

Жодного з кандидатів на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства не допущено 

до співбесіди. 

 

При проведенні співбесіди оцінюються наступні вимоги до професійної компетенції: 

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

«стресостійкість». 

 

Результати проведення співбесіди кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Державної служби експортного контролю:  

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Оцінка  Оцінка 

 

Оцінка  

 

Оцінка 

 

Оцінка  

 

1. Радов Денис Георгійович 1,44 1,56 1,44 1,33 1,11 

2. Рудобаба Павло 

Олександрович 

0,44 1,00 0,67 0,89 0,89 

3. Щербак Юрій 

Миколайович 

0,33 0,89 0,44 0,67 0,67 

4. Шайтан Олександр 

Вікторович 

0,78 1,00 0,78 0,89 0,89 

5. Рябов Сергій Сергійович 0,78 0,78 0,44 0,56 0,89 

 

1. Радов Денис Георгійович – 6,88 

2. Рудобаба Павло Олександрович – 3,89 

3. Щербак Юрій Миколайович – 3,00 

4. Шайтан Олександр Вікторович – 4,34 

5. Рябов Сергій Сергійович – 3,45 

 

Результати проведення співбесіди кандидатів на зайняття вакантної посади Керівника 

Державного управління справами:  

 

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

1. Борзов Сергій Сергійович 1,78 1,67 1,56 1,78 1,56 

2. Фархадов Фархад 

Габілович 

0,44 0,56 0,89 0,67 0,89 

3. Сусков Артем 

Олександрович 

0,11 0,00 0,67 0,11 0,44 

4. Слободянюк Дмитро 

Павлович 

0,33 0,33 0,78 0,22 0,89 

 

1. Борзов Сергій Сергійович – 8,35 

2. Фархадов Фархад Габілович – 3.45 

3. Сусков Артем Олександрович – 1,33 

4. Слободянюк Дмитро Павлович – 2,55 

 

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХІV. Рейтингові списки кандидатів 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. 

 

Жодного з кандидатів на зайняття вакантної посади першого заступника Голови 

Державного агентства рибного господарства не включено до рейтингового списку. 

 

Жоден з кандидатів на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства не включено 

до рейтингового списку. 

 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади заступника 

Голови Державної служби експортного контролю: 

 

1. Радов Денис Георгійович – 11,67 

2. Шайтан Олександр Вікторович – 9,23 

 

Кандидати на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби 

експортного контролю Рудобаба Павло Олександрович, Щербак Юрій Миколайович та 

Рябов Сергій Сергійович не включені до рейтингового списку кандидатів, оскільки під час 

співбесіди отримали менше 0,50 балів.  

 

Рейтинговий список кандидатів на зайняття вакантної посади Керівника 

Державного управління справами: 

 

1. Борзов Сергій Сергійович – 15,45 

Кандидати на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами 

Фархадов Фархад Габілович, Сусков Артем Олександрович та Слободянюк Дмитро 

Павлович не включені до рейтингову списку кандидатів, оскільки під час співбесіди 

отримали менше 0,50 балів.  

 

ПО П’ЯТНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХV. Про визначення переможців конкурсів та других кандидатів за результатами 

конкурсів на зайняття вакантних посад державного секретаря Міністерства 
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регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, першого 

заступника Голови Державного агентства рибного господарства, заступника Голови 

Державної служби експортного контролю, Керівника Державного управління 

справами. 

 

За результатами конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника Голови 

Державного агентства рибного господарства переможця конкурсу не визначено, у зв’язку з 

чим буде оголошено повторний конкурс. 

 

За результатами конкурсу на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства переможця 

конкурсу не визначено, у зв’язку з чим буде оголошено повторний конкурс. 

 

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

державну службу» за результатами складення загального рейтингу кандидатів визначити: 

 

1. Переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної 

служби експортного контролю – Радова Дениса Георгійовича. 

 

1.1. Другим кандидатом за результатами конкурсу – Шайтана Олександра 

Вікторовича.  

 

Голосували: 

За – 9; 

Проти – 0. 

 

15.2 Відповідно до частини другої статті 91 Закону України «Про державну службу» 

за результатами складення загального рейтингу кандидатів визначити: 

 

2. Переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади Керівника Державного 

управління справами – Борзова Сергія Сергійовича. 

 

Голосували: 

За – 9; 

Проти – 0. 

 

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

ХVІ. Різне. 

 

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

 

Вирішили: У зв’язку з оголошенням відповідно до розпорядження Кабінету 

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

вакантної посади заступника Голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками» конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби 

з лікарських засобів та контролю за наркотиками, 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 
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свою думку іноземною мовою, провести засідання комітету з відбору кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії «А» 02 серпня 2019 року о 10 годині 00 хвилин.  

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 - 02 серпня 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. 

Конкурс на зайняття вакантної посади заступника Голови Державної служби з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками провести 06 серпня 2019 року о 10 годині  

00 хвилин. 

У разі оголошення суб’єктами призначення інших конкурсів провести конкурси  

06 серпня 2019 року о 10 годині 00 хвилин. 

 

Голосували: 

За – 9; 

Проти – 0. 

 

16.2 Розгляд службової записки секретаріату Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби до Комісії з питань вищого корпусу державної служби від 09 липня 2019 року № 402-

19/90/СЗ. 

 

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

 

Костик В.В. зазначила, що 4 липня 2019 року на адресу робочої електронної пошти 

заступника начальника Відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби Велієвої Олесі Валеріївни надійшов лист від кандидата Лук’яненка Андрія 

Володимировича, який надіслав пакет документів для участі у конкурсі на зайняття 

вакантної посади державної служби - Керівника Державного управління справами, стосовно 

повернення йому частини документів. Також зазначила, що статтею 25 Закону України «Про 

державну службу» чітко визначено перелік документів для участі у конкурсі. Кандидат на 

власний розсуд вирішив подати нотаріально завірену копію паспорта, що не визначено 

Законом (це є правом, але не є обов’язком). Відповідно до пункту 22 Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, після перевірки документів кандидат 

протягом строку зберігання таких документів може звернутися до спеціального структурного 

підрозділу НАДС  із письмовою заявою про повернення оригіналів документів, 

передбачених підпунктами 5 та 7 пукнту 19 цього Порядку: 

підпункт 5 - це оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною 

мовою; 

підпункт 7 - це оригінали інших документів для підтвердження відповдності умовам 

конкурсу в разі проведення закритого конкурсу. 

Повернення поданих документів для участі в конкурсі кандидатами окрім вказаних 

підпунктів Порядком не передбачено. 

Сорока С.В. виявив бажання особисто повернути нотаріально завірену копію паспорта та 

фотокартку кандидату на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління 

справами Лук’яненку Андрію Володимировичу. 

 

Вирішили: Повернути кандидату на зайняття вакантної посади Керівника Державного 

управління справами Лук’яненку Андрію Володимировичу нотаріально завірену копію 

паспорта та фотокартку.  
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Голосували: 

За – 9; 

Проти – 0. 

 

16.2 Розгляд пакету документів поданих кандидатом Коханцем Олександром 

Володимировичем для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади Керівника Державного 

управління справами. 

 

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

 

Вирішили: Відповідно до пункту 9 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2017 року № 246 документи, подані (надіслані) кандидатами до державного органу, в якому 

проводиться конкурс, не розглядаються, зокрема, у разі надіслання їх поштою після 

закінчення строку подання. Пакет документів поданий кандидатом Коханцем Олександром 

Володимировичем для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади Керівника Державного 

управління справами надійшов на адресу Комісії з питань вищого корпусу державної служби 

08 липня 2019 року та зареєстрований за номером № К-128-19/КВК. 

У зв’язку з вищезазначеним, не розглядати пакет документів поданий кандидатом Коханцем 

Олександром Володимировичем для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади 

Керівника Державного управління справами. 

 

Голосували: 

За – 9; 

Проти – 0. 

 

головуючий член Комісії: 

 

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

 

члени Комісії:  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 


