ПРОТОКОЛ № 15
засідання Комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного
бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів та
керівників підрозділів центрального апарату
Державного бюро розслідувань

м. Київ

11 жовтня 2016 р.

Присутні члени Комісії:
Майданик Р. А., Монастирський Д. А., Паламарчук М. П., Самохвалов В. П.,
Севостьянова Н. І., Сліпачук Т. В., а також відповідальні працівники Секретаріату
Кабінету Міністрів, помічники-консультанти народних депутатів України.
Відсутні: Дейдей Є. С., Бухарев В. В., Стойко І. М.
1. Про результати розгляду звернення кандидата на посаду Директора
Державного бюро розслідувань Матіоса А. В. щодо неналежної якості та
необхідності корегування і виправлення тестових завдань, а також
звернення від кандидата на посади у Державному бюро розслідувань
Петера Г. Є. щодо неточностей у тестових завданнях.
Підтримати пропозицію Голови Конкурсної комісії Майданика Р. А.,
прийняти рішення щодо затвердження оновленого переліку тестових завдань,
повторно наданих експертами станом на 11.10.2016 р., які підтвердили їх
відповідність і коректність, із внесенням редакційних змін по незначній
кількості завдань, із наступним застосуванням їх для тестування професійних
знань кандидатів у конкурсі на зайняття посад у Державному бюро
розслідувань.
Доручити Секретаріату Кабінету Міністрів оприлюднити оновлені тестові
завдання для тестування професійних знань кандидатів без позначення
правильних відповідей на Урядовому порталі строком до 13 жовтня 2016 року
включно.
Підтримати пропозицію Монастирського Д. А., продовжити час на складання
апеляційної скарги для кандидатів, які невдоволені результатом тестування, до
двох годин після написання тестів за умови її подання без виходу кандидата із
приміщення, де проводиться тестування.
Підтримати пропозицію члена Конкурсної комісії Сліпачук Т. В. доручити
Голові комісії підготувати зведену інформацію щодо тестів: їх оприлюднення на
сайті, порядок проведення тестування, подання апеляції, встановлення
відсічного балу та іншу необхідну інформацію для інформування кандидатів у
відповідному оголошенні.
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Підтримати пропозицію Голови Конкурсної комісії Майданика Р. А. щодо
затвердження дати тестувань: професійні тести провести 29.10.2016 р., тести на
загальні здібності - 05.11.2016 р.
Доручити Секретаріату Кабінету Міністрів оприлюднити до 13.10.2016 р.
графік тестування на знання законодавства кандидатів поряд з оголошенням про
тестування на знання законодавства, яке призначене на 29.10.2016 р.
Голові Конкурсної комісії Майданику Р. А. доручити підготувати відповідь п.
Матіосу відповідно до прийнятих на засіданні Конкурсної комісії від 11.10.2016
року рішень.
2.
Питання щодо результатів опрацювання звернення народного депутата
України Костенко П. П. щодо надання йому скан-копій всіх документів,
поданих особами, які претендують у конкурсі на зайняття посад Директора
Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника Директора
Державного бюро розслідувань, без вилучення конфіденційної інформації з
них та оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України
відомостей із зазначених документів.
Підтримати пропозицію члена Конкурсної комісії Сліпачук Т. В. щодо
відсутності підстав для надання народному депутату Костенку П. П. скан-копій
всіх документів поданих особами, які претендують на зайняття посад Директора
Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника Директора
Державного бюро розслідувань без вилучення конфіденційної інформації з них та
оприлюднення на Урядовому порталі відомостей із зазначених документів,
відповідно до норм Закону про «Державне бюро розслідувань», згідно яких
Конкурсною комісією були прийняті обґрунтовані законні рішення щодо
оприлюднення на Урядовому порталі інформації щодо кандидатів, які подали свої
документи для участі у конкурсі.
3.
Питання про результати підготовки відповіді народному депутату
України Костенку П. П. щодо надання йому підтверджуючої інформації про
наявність вищої юридичної освіти у членів Конкурсної комісії.
Із урахуванням ненадання інформації щодо вищої юридичної освіти деякими
членами Конкурсної комісії, доручити Голові Конкурсної комісії Майданику Р. А.
звернутись із листами до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра
України стосовно отримання документів про наявність вищої юридичної освіти у
членів Конкурсної комісії, які були визначені від Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів, а саме відповідно Бухарева В. В. та Стойка І. М. та у разі
відсутності таких документів ініціювати питання щодо визначення інших осіб до
складу цієї комісії, які відповідають установленим Законом вимогам.
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4. Питання щодо результатів розгляду скарги на рішення Конкурсної
комісії, затвердженого протоколом № 10 від 21 липня 2016 року в частині
недопуску до участі у конкурсі, яка надійшла від кандидата на зайняття посад
у Державному бюро розслідувань О. О. Варченко.
Підтримати пропозицію члена Конкурсної комісії Сліпачук Т. В. допустити до
участі у конкурсі на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань,
першого заступника та заступника Директора Державного бюро розслідувань
кандидата Варченко О. О., яка в період проведення тестування досягне віку 35
років, згідно вимог пункту другого статті 10 Закону України «Про Державне бюро
розслідувань».
Доручити Секретаріату Кабінету Міністрів додати до списку осіб, яких
допущено до участі у конкурсі на зайняття посад у Державному бюро розслідувань
кандидата Варченко О. О. та повідомити кандидата про допуск до участі у конкурсі
по телефону.
5. Питання щодо результатів розгляду листа, який надійшов від кандидата
на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, першого
заступника та заступника Директора Державного бюро розслідувань Штепури
В. М.
Підтримати пропозицію Секретаря Конкурсної комісії Севостьянової Н. І.
залишити без змін рішення Конкурсної комісії про недопуск до участі у конкурсі
п. Штепури В. М. через відсутність стажу в галузі права згідно класифікатору
професій та доручити Голові Конкурсної комісії Майданику Р. А. направити
відповідь про прийняте рішення Конкурсної комісії даному заявнику.
6. Різне.

Голова Комісії

Р. Майданик

Член Комісії

Н. Севостьянова

