
ВИТЯГ 
 

П Р О Т О К О Л  № 3 

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  

 

            м. Київ                                                                                 08 квітня 2021 року 

 

ПРИСУТНІ:  
Голова конкурсної комісії: 

 

Сальніков О. О. 

Члени конкурсної комісії: Дробинський О. В. 
 Лещенко О. П. 

 Машарова Я. М. 

 Мельнікова М. О. 

 Парубченко Т. В. 

адміністратор під час  

засідання конкурсної 

комісії: Юрченко Н. М. 

 

Слухали: Голову конкурсної комісії 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, Сальнікова О. О., який оголосив засідання конкурсної комісії ДСА України 

відкритим.  

Голова конкурсної комісії Сальніков О. О. повідомив, що конкурс на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії "Б"  – начальника юридичного управління, 

заступника начальника управління з питань об’єктів державної власності – начальника 

відділу адміністрування нерухомим майном, завідувача сектору по роботі зі зверненнями та 

запитами на публічну інформацію юридичного управління буде проводитися конкурсною 

комісією ДСА України складом із шести членів, тому засідання є правомочним.  

Проведення конкурсу здійснюється згідно з Порядком проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 25.03.2016 № 246 (зі змінами), 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 (зі змінами), далі – Положення. 

Голова конкурсної комісії Сальніков О. О. запропонував затвердити 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Проведення дистанційно тестування кандидатів на зайняття вакантних посад 

державної служби категорії "Б"  – начальника юридичного управління, заступника 

начальника управління з питань об’єктів державної власності – начальника відділу 

адміністрування нерухомим майном, завідувача сектору по роботі зі зверненнями та 

запитами на публічну інформацію юридичного управління та визначення їх результатів.  

2. Затвердження графіку проведення співбесіди. 

3. Питання здійснення відео- або аудіо фіксації співбесіди. 

4. Проведення співбесіди з кандидатами на зайняття вакантних посад державної 

служби категорії "Б" та визначення їх результатів. 
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5. Проведення підрахунку результатів конкурсу та складення рейтингових списків 

кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б". 

Поставлено питання на голосування. 

Голосували: "за"- одноголосно. 

Вирішили: затвердити порядок денний.  

Оголосити перерву до 14-ї години на період проходження кандидатами тестування на 

знання законодавства дистанційно, фіксування адміністратором результатів у відомість про 

результати тестування за формою згідно з додатком 4 та заповнення зведеної відомості середніх 

балів.  

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

На електронні адреси кандидатів, зазначених в заявах про участь у конкурсі, 

адміністратором конкурсної комісії було надіслано логіни і паролі для складання тестування.  

Після завершення тестування або спливу часу, виділеного для тестування (40 хв.), 

кандидати зберегли результати в PDF-форматі, підписали кваліфікованим цифровим 

підписом та надіслали на адресу електронної пошти адміністратора конкурсної комісії. 

У зв’язку із проведенням тестування на знання законодавства дистанційно,  звіти про 

результати тестування не підписували члени конкурсної комісії. 

Адміністратором зафіксовано зазначені результати у відомості  про результати 

тестування за формою згідно з додатком 4 Порядку та заповнено зведену відомість середніх 

балів. 

08 квітня 2021 року 14 година 

Продовження засідання конкурсної комісії 

Слухали: голова конкурсної комісії Сальніков О. О. повідомив про результати 

проведення автоматичного тестування кандидатів на зайняття вакантних посад державної 

служби категорії "Б". 
За результатами тестування успішно склали тестування на знання законодавства на  

посаду начальника юридичного управління: 

1 Гуменюк Віталій Васильович 

2 Дьомін Максим Вікторович 

3 Журавльов Олександр Валерійович 

4 Кукса Геннадій Анатолійович 

5 Кучинська Ольга Юріївна 

6 Луценко Олег Петрович 

7 Опанасюк Тетяна Іванівна 

8 Слобода Лілія Іванівна 

9 Толмачов Віталій Святославович 

10 Томіленка Василя Васильовича 

11 Хомош Тетяна Миколаївна 

12 Черниш Світлана Володимирівна 

13 Шамара Олександр Володимирович 

14 Шкільна Ольга Сергіївна 

15 Якимов  Григорій Олександрович 

 

на посаду заступника начальника управління з питань об’єктів державної власності – 

начальника відділу адміністрування нерухомим майном: 
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1 Бондарев Юрій Сергійович 

2 Вітер Віталій Орестович 

3 Дьомін Максим Вікторович 

4 Журавльов Олександр Валерійович 

5 Колеснік Любомира Іванівна 

6 Кривобочек Віталій Леонідович 

7 Мельничук Олег Володимиров 

8 Парфенюк Андрій Валерійович 

9 Ризак Олександр Орестович 

10 Холод Руслан Віталійович 

11 Якимов  Григорій Олександрович 

 

на посаду завідувача сектору по роботі зі зверненнями та запитами на публічну 

інформацію юридичного управління: 

1 Авраменко В’ячеслав Олександр 

2 Баграмян Віталій Робертович 

3 Бондаренко Сергій Володимирович 

4 Бургела Наталія Андріївна 

5 Вітер Віталій Орестович 

6 Власенко Віталій Вікторович 

7 Деркач Наталія Анатоліївна 

8 Дьомін Максим Вікторович 

9 Жук Богдан Петрович 

10 Журавльов Олександр Валерійович 

11 Ковальчук Андрій Миколайович 

12 Колеснік Любомира Іванівна 

13 Кучинська Ольга Юріївна 

14 Михайленко Лідія Володимирівна 

15 Назаренко Олексій Петрович 

16 Неворотіна Світлана Юріївна 

17 Недиба Олена Олександрівна 

18 Пекельний Вадим Васильович 

19 Пелих Яна Яківна 

20 Пянковський Вадим Володимирович 

21 Сажин Катерина Володимирівна 

22 Сова Леся Богданівна 

23 Строков Ігор Васильович 

24 Шкільна Ольга Сергіївна 

25 Якимов  Григорій Олександрович 

 

Головою конкурсної комісії запропоновано допустити кандидатів, які успішно склали 

тестування, до наступного етапу конкурсу – співбесіди. 

Питання поставлено на голосування. 

Голосували "за" - одноголосно 
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Вирішили: допустити до наступного етапу конкурсу кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії "Б", які успішно склали тестування. 

 

ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Слухали: голову конкурсної комісії Сальнікова О. О., який запропонував у зв’язку із 

великою кількістю кандидатів на зайняття вакантних посад категорії "Б" затвердити графік 

проведення співбесіди з кандидатами та оприлюднити його на офіційному веб-сайті 

ДСА України. Повідомити кандидатів, які допущені до співбесіди, у спосіб, що зазначений у 

заяві про участь у конкурсі кандидата.  

Провести співбесіду 14 квітня 2021 року: 

 на посаду начальника юридичного управління з 8 до 11 години,  

на посаду заступника начальника управління з питань об’єктів державної власності – 

начальника відділу адміністрування нерухомим майном з 11 до 13 години,  

на посаду завідувача сектору по роботі зі зверненнями та запитами на публічну 

інформацію юридичного управління з 14 до 17 години. 

Поставлено питання на голосування. 

Голосували "за" - одноголосно 

Вирішили: з урахуванням зазначеного, затвердити графік проведення співбесіди з 

кандидатами, яких допущено до співбесіди (додається) та оприлюднити його на офіційному 

веб-сайті ДСА України.  

Оголошено перерву до 9.00 14 квітня 2021 року. 


