
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ  
 

П Р О Т О К О Л  № 11 

засідання конкурсної комісії ДСА України на зайняття вакантних посад державної 

служби категорій "Б" і "В" ДСА України та категорії "Б" — керівників 

територіальних управлінь та їх заступників, керівників  

апаратів апеляційних судів та їх заступників  

 
            Київ                                                                                                                  02 липня 2019 року 

ПРИСУТНІ: 

Голова конкурсної комісії Гізатуліна Л. В. 

Члени конкурсної комісії: Дробинський О. В.  

Машарова Я. М.  

Мельнікова М. О. 

Парубченко Т. В. 

Пристрома Є. В.    

Сомко Г. А.                                                                     

                                                                     

Адміністратор: Юрченко Н. М. 
 

ВІДСУТНІ: 

 

Члени конкурсної комісії: Лещенко О. П. 

Покотило Я. Б. 
 

 

Порядок денний: 

1. Вивчення результатів проведеної управлінням з питань персоналу перевірки 

документів кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби. 

2. Проведення тестування кандидатів на зайняття вакантної посади державної 

служби ДСА України категорії "В" та визначення їх результатів. 

3. Проведення співбесіди та визначення її результатів. 

4. Проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу 

та другого за результатами конкурсу кандидатів на зайняття вакантної посади державної 

служби. 

 

 Слухали: Гізатуліна Л. В., голова конкурсної комісії ДСА України на зайняття 

вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В" ДСА України та категорії "Б" — 

керівників територіальних управлінь та їх заступників, керівників апаратів апеляційних 

судів та їх заступників (далі – конкурсна комісія), повідомила, що конкурс буде 

проводитися конкурсною комісією складом із семи членів, тому засідання є правомочним. 

Конкурсна комісія утворена відповідно до наказу ДСА України від 16.06.2016  

№ 116 (зі змінами, внесеними наказом ДСА України від 12.06.2018 № 296).  

Голова конкурсної комісії поінформувала про проведення підготовчої роботи до 

початку конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби ДСА України категорії "В" 

– головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, про оголошення конкурсу 

та затвердження умов проведення конкурсу на зазначену посаду відповідно до наказу 

ДСА України від 07.06.2019 № 554 "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 
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посади головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції". Про розміщення 

оголошення про проведення конкурсу в ДСА України на зайняття вакантної посади 

державної служби ДСА України категорії "В" на офіційному сайті Державної судової 

адміністрації України та надіслання повідомлення до Національного агентства України з 

питань державної служби (далі – НАДС) для розміщення його на веб-сайті. 

Проведення конкурсу здійснюється згідно з Порядком проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 25.03.2016 № 246 (далі – Порядок), та Положенням про проведення конкурсів для 

призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи 

правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 05.09.2017 

№ 2646/0/15-17 (далі – Положення). 

Головою конкурсної комісії було запропоновано заявити відвід членам конкурсної 

комісії конкурсантам. Також головою конкурсної комісії було запропоновано заявити 

самовідвід членам конкурсної комісії. Заяв не надійшло. 

Поставлено на голосування питання про розгляд поданих на конкурс документів: 

Голосували: "за" – одноголосно 

Ухвалили: викладену інформацію взяти до відома, розпочати розгляд поданих на конкурс 

документів. 

1. Вивчення результатів проведеної управлінням з питань персоналу перевірки 

документів кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби ДСА України 

категорії "В" – головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції. 

Слухали: голова конкурсної комісії Гізатуліна Л. В. повідомила, що у встановлені згідно 

з оголошенням терміни документи, необхідні для участі в конкурсі на зайняття вакантної 

посади державної служби головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, 

подали наступні кандидати: 

Бобровник Віталій Васильович; 

Далте Юрій Валентинович; 

Костомаров Віталій Дмитрович; 

Литвиненко Вікторія Костянтинівна; 

Матвєєв Олександр Вячеславович; 

Островська Анастасія Леонідівна; 

Петрушко Михайло Михайлович; 

Резнік Ярослав Анатолійович; 

Сенько Ольга Віталіївна; 

Скрипко Катерина Олександрівна. 

Документи всіх кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби 

ДСА України категорії "В" відповідають встановленим Законом України "Про державну 

службу" загальним вимогам та спеціальним вимогам щодо освітньо-кваліфікаційного 

рівня, про що кандидатів було повідомлено протягом трьох днів з моменту подачі ними 

документів на участь у конкурсі. Документи подані згідно з переліком, визначеним 

пунктом 19 Порядку. 

Виступили: голова конкурсної комісії Гізатуліна Л. В. запропонувала визнати подані 

кандидатами документи такими, що відповідають встановленим вимогам для участі в 

конкурсі, та допустити до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади кандидатів, які 

з’явилися на конкурс, згідно з поданими заявами. 

Голова конкурсної комісії Гізатуліна Л. В. поставила на голосування вказану пропозицію. 

Голосували: "за" – одноголосно. 
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Вирішили: визнати подані кандидатами документи такими, що відповідають 

встановленим вимогам для участі в конкурсі, та допустити до участі в конкурсі на зайняття 

вакантної посади кандидатів, які з’явилися на конкурс, згідно з поданими заявами. 

 

 

2. Проведення тестування кандидатів на зайняття вакантної посади державної 

служби ДСА України категорії "В" – головного спеціаліста з питань запобігання та 

виявлення корупції. 

Відповідно до Порядку адміністратором були надані кандидатам логіни та паролі 

для проходження тестування, надіслані НАДС. Кандидатам встановлено час для 

проходження етапу тестування тривалістю 40 хвилин, після чого проведено автоматичне 

визначення результатів тестування програмним забезпеченням та здійснено роздруківку 

результатів тестування. 

Кандидати Далте Юрій Валентинович та Петрушко Михайло Михайлович 

повідомили, що в них є результати тестування, які вони складали раніше. За цими 

результатами тестування було сформовано звіт, який було роздруковано та підписано 

кандидатами і передано адміністратору.  

Після проведення тестування та визначення його результатів: 

Виступили: голова конкурсної комісії Гізатуліна Л. В. повідомила про результати 

проведення автоматичного тестування кандидатів на зайняття вакантної посади державної 

служби ДСА України категорії "В" – головного спеціаліста з питань запобігання та 

виявлення корупції. 

За результатами тестування: 

Бобровник Віталій Васильович отримав 2 бали, надавши правильні відповіді 

на 39 питань тестового завдання із 40; 

Далте Юрій Валентинович отримав 2 бали, надавши правильні відповіді 

на 36 питань тестового завдання із 40; 

Костомаров Віталій Дмитрович отримав 1 бал, надавши правильні відповіді 

на 31 питання тестового завдання із 40; 

Литвиненко Вікторія Костянтинівна отримала 1 бал, надавши правильні відповіді 

на 29 питань тестового завдання із 40; 

Матвєєв Олександр Вячеславович отримав 2 бали, надавши правильні відповіді 

на 38 питань тестового завдання із 40; 

Островська Анастасія Леонідівна отримала 2 бали, надавши правильні відповіді 

на 38 питань тестового завдання із 40; 

Петрушко Михайло Михайлович отримав 2 бали, надавши правильні відповіді 

на 33 питання тестового завдання із 40; 

Резнік Ярослав Анатолійович отримав 2 бали, надавши правильні відповіді 

на 36 питань тестового завдання із 40; 

Сенько Ольга Віталіївна отримала 2 бали, надавши правильні відповіді 

на 39 питань тестового завдання із 40; 

Скрипко Катерина Олександрівна отримала 2 бали, надавши правильні відповіді 

на 36 питань тестового завдання із 40. 

Результати тестування адміністратором зафіксовані у Відомості про результати 

тестування за встановленою формою та оголошено кандидатам безпосередньо після 

закінчення складання тестових завдань. 

Поставлено питання на голосування про допущення кандидатів до наступного 

етапу конкурсу:  

Голосували: "за" – одноголосно. 
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Ухвалили: Допустити до наступного етапу конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби ДСА України категорії "В" – головного спеціаліста з питань 

запобігання та виявлення корупції наступних кандидатів: 

Бобровника Віталія Васильовича; 

Далте Юрія Валентиновича; 

Костомарова Віталія Дмитровича; 

Литвиненко Вікторію Костянтинівну; 

Матвєєва Олександра Вячеславовича; 

Островську Анастасію Леонідівну; 

Петрушка Михайла Михайловича; 

Резніка Ярослава Анатолійовича; 

Сенько Ольгу Віталіївну; 

            Скрипко Катерину Олександрівну. 

 

 

3. Проведення співбесіди та визначення її результатів. 

З метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей 

вимогам до професійної компетентності кандидата на зайняття вакантної посади 

головного спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції та до відповідних 

посадових обов’язків було проведено співбесіду.   

Конкурсна комісія визначила перелік вимог, відповідно до яких проведено 

співбесіду згідно з умовами проведення конкурсу. 

Виступили: голова конкурсної комісії Гізатуліна Л. В. та члени конкурсної комісії 

Дробинський О. В., Мельнікова М. О., Пристрома Є. В., Сомко Г. А. ставили запитання 

кандидатам під час співбесіди. 

Визначення результатів співбесіди здійснювалося кожним членом конкурсної 

комісії індивідуально та було зафіксовано у Відомості про результати співбесіди за 

встановленою формою. 

Виступили: голова конкурсної комісії Гізатуліна Л. В. повідомила про результати 

співбесіди з кандидатами на зайняття вакантної посади державної служби ДСА України 

категорії "В". 

За результатами співбесіди кандидати на зайняття вакантної посади головного 

спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції отримали такі бали: 

Бобровник Віталій Васильович отримав кількість балів 2,1 із трьох спеціальних 

вимог найнижчий бал – 0,4, найвищий бал – 1,1; 

Далте Юрій Валентинович отримав кількість балів 4,0 із трьох спеціальних вимог 

найнижчий бал – 1,3, найвищий бал – 1,4; 

Костомаров Віталій Дмитрович отримав кількість балів 2,8 із трьох спеціальних 

вимог найнижчий бал – 0,7, найвищий бал – 1,1; 

Литвиненко Вікторія Костянтинівна отримала кількість балів 1,1 із трьох 

спеціальних вимог найнижчий бал – 0,1, найвищий бал – 1,1; 

Матвєєв Олександр Вячеславович отримав кількість балів 3,4 із трьох спеціальних 

вимог найнижчий бал – 1,0, найвищий бал – 1,3; 

Островська Анастасія Леонідівна отримала кількість балів 3,3 із трьох спеціальних 

вимог найнижчий бал – 0,9, найвищий бал – 1,3; 

Петрушко Михайло Михайлович отримав кількість балів 5,5 із трьох спеціальних 

вимог найнижчий бал – 1,7, найвищий бал – 1,9; 

Резнік Ярослав Анатолійович отримав кількість балів 3,8 із трьох спеціальних 

вимог найнижчий бал – 1,1, найвищий бал – 1,4; 

Сенько Ольга Віталіївна отримала кількість балів 2,5 із трьох спеціальних вимог 

найнижчий бал – 0,6, найвищий бал – 1,0; 
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Скрипко Катерина Олександрівна отримала кількість балів 5,2 із трьох спеціальних 

вимог найнижчий бал – 1,6, найвищий бал – 1,9. 

Кандидати Бобровник В. В. та Литвиненко В. К. під час проведення співбесіди за 

однією з вимог отримали середній бал нижче 0,5, тому вважаються такими, що не 

пройшли конкурсний відбір. 

Голова конкурсної комісії Гізатуліна Л. В. запропонувала затвердити результати 

оцінювання проходження співбесіди та вважати такими, що пройшли співбесіду 

кандидати на зайняття вакантної посади головного спеціаліста з питань запобігання та 

виявлення корупції: 

Далте Юрій Валентинович; 

Костомаров Віталій Дмитрович; 

Матвєєв Олександр Вячеславович; 

Островська Анастасія Леонідівна; 

Петрушко Михайло Михайлович; 

Резнік Ярослав Анатолійович; 

Сенько Ольга Віталіївна; 

Скрипко Катерина Олександрівна. 

Голосували: "за" – одноголосно. 

Ухвалили: Вважати такими, що пройшли співбесіду, кандидати на зайняття вакантної 

посади головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції зазначені вище 

кандидати. 

 

4. Проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу 

та другого за результатами конкурсу кандидатів на зайняття вакантної посади 

державної служби ДСА України категорії "В" – головного спеціаліста з питань 

запобігання та виявлення корупції. 

За результатами тестування та проведеної з кандидатами співбесіди члени конкурсної 

комісії визначали загальний рейтинг кандидатів та за результатами складення загального 

рейтингу – переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидатів на 

зайняття вакантної посади головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

Адміністратором було складено Зведену відомість середніх балів та Підсумковий 

рейтинг кандидатів за встановленими формами. 

Підсумковий рейтинг кандидатів на зайняття вакантної посади головного спеціаліста 

з питань запобігання та виявлення корупції: 

Бобровник Вталій Васильович – загальна кількість балів 4,1; 

Далте Юрій Валентинович – загальна кількість балів 6,0; 

Костомаров Віталій Дмитрович – загальна кількість балів 3,8; 

Матвєєв Олександр Вячеславович – загальна кількість балів 5,1; 

Островська Анастасія Леонідівна – загальна кількість балів 5,3; 

Петрушко Михайло Михайлович – загальна кількість балів 7,5; 

Резнік Ярослав Анатолійович – загальна кількість балів 5,8; 

Скрипко Катерина Олександрівна – загальна кількість балів 7,2. 

Поставлено питання на голосування переможця конкурсу: 

Голосували: "за" – одноголосно. 

Ухвалили: відповідно до Підсумкового рейтингу кандидатів переможцем конкурсу на 

зайняття вакантної посади головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення 

корупції визначено Петрушка Михайла Михайловича, другим за результатами конкурсу 
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кандидатом на зайняття вакантної посади конкурсна комісія визначила Скрипко Катерину 

Олександрівну. 

Оскільки питання порядку денного вичерпані, засідання конкурсної комісії 

закрито. 

 

Голова конкурсної комісії 

 

                         

 

______________ 
(підпис) 

 

 

Гізатуліна Людмила Василівна 

Члени конкурсної комісії: ______________ 
(підпис) 

 

Дробинський Олег Віталійович 

 ______________ 
(підпис) 

 

Машарова Яна Михайлівна 

 ______________ 
(підпис) 

 

Мельнікова Марія Олександрівна 

 ______________ 
(підпис) 

 

Парубченко Тетяна Володимирівна  

 ____________ 
(підпис) 

 

Пристрома Євген Вікторович 

 ______________ 
(підпис) 

 

Сомко Галина Андріївна 

 

 


