ПРОТОКОЛ № 82
засідання Комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора
Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника Директора
Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів та
керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань,
працівників підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань
»

м. Київ

4 березня 2019 р.

Присутні: члени Комісії Майданик Р. А., Дейдей Є. С., Ковальчук Т. І.,
Монастирський Д. А., Самохвалов В. П., Сукманова О. В.; а також
відповідальні працівники Секретаріату Кабінету Міністрів, помічникиконсультанти народних депутатів України.
Відсутні: Бухарєв В. В., Паламарчук М. П., Сліпачук Т. В.
1.
Про стан розгляду документів заявників на вакантні посади
керівників
підрозділів
центрального
апарату
Державного
бюро
розслідувань, конкурс на які оголошено рішеннями Конкурсної комісії
21.11.2018 р. (протокол № 71), 07.12.2018 р. (протокол № 73), 21.12.2018 р.
(протокол № 80)
Продовжити строк прийому документів для участі у повторному
конкурсі, оголошеному відповідно до рішень Комісії від 21 листопада 2018 р.
(протокол № 71), 7 грудня 2018 р. (протокол № 73) і 21 грудня 2018 р.,
(протокол № 80), до 4 квітня 2019 року включно.
Затвердити зміни до оголошення про проведення повторного конкурсу на
відповідні посади, доручивши секретарю Комісії Монастирському Д. А. та
члену Комісії Самохвалову В. П. надати текст цих змін Секретаріатові Кабінету
Міністрів для оприлюднення на Урядовому порталі та в загальнонаціональних
друкованих засобах масової інформації.
2. Про підготовку до наступних етапів конкурсу
Членові Комісії Монастирському Д. А. підготувати проект листа на ім’я
Директора Державного бюро розслідувань Труби Р. М. з пропозицією щодо
надання Комісії до 15 березня ц. р. актуалізованого штатного розпису цього
Бюро, а також кваліфікаційних характеристик на решту посад, конкурсний
відбір на які здійснює Комісія, доручивши Голові Комісії Майданику Р. А.
його підписати.
3. Розгляд і прийняття рішень щодо поданих скарг (звернень)
Робочій групі Комісії підготувати реєстр судових справ, у яких стороною
є Комісія, у тому числі винесених у них рішень (ухвал) та підготувати до
наступного засідання Комісії проект правової позиції Комісії з цих рішень
(ухвал).
Членові Комісії Сукмановій О. В. взяти на контроль зазначене питання та
доповісти на наступному засіданні Комісії.
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4. Різне
Затвердити оновлений склад робочої групи Комісії у складі 7 (семи) осіб,
запропонованих МВС і М ін’юстом.
Голова Комісії

Р. Майданик

Секретар Комісії

Д. Монастирський

