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ПРОТОКОЛ № 3 
засідання Ради громадського контролю 
при Бюро економічної безпеки України 

м. Київ 4 листопада 2021 року 

Присутні члени Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України (далі по 
тексту - РГК): 

1. Бондаренко Станіслав Вікторович 
2. Воронін Яків Геннадійович 
3. Жело Денис Вікторович 
4. Єрашов Андрій Євгенійович  - в режимі відеоконференції. 
5. Кіцул Сергій Юрійович 
6. Котов Тарас Олександрович - в режимі відеоконференції. 
7. Лавровський Михайло Ігорович 
8. Майборода Ганна Анатоліївна 
9. Марчак Дарія Миколаївна        - в режимі відеоконференції. 
10. Морозовський Андрій Сергійович 
11. Первак Назар Михайлович 
12. Романюк Євгеній Олександрович 
13. Тищук Тетяна Анатоліївна       - в режимі відеоконференції. 
14. Ткаченко Андрій В’ячеславович 

       Засідання РГК при Бюро економічної безпеки України є правоможним. 
 
       При проведенні засідання РГК здійснюється відеозапис. 

       Запрошені особи присутні на засіданні РГК при Бюро економічної безпеки України: 

1. Мельник Вадим Іванович  - директор  Бюро економічної безпеки України 
2. Повх Юрій Дмитрович – радник директора  Бюро економічної безпеки України 
3. Магонова  Анастасія Олександрівна – радниця директора  Бюро економічної безпеки 
України 

 
 

Порядок денний: 
1. Про затвердження Регламенту РГК. 
2. Заслуховування членів РГК у складі Конкурсної комісії БЕБ України про хід проведення 
конкурсів.  
3. Про організаційну допомогу членам РГК у складі Конкурсної комісії БЕБ України.  
4. Про розгляд звернення Громадської Ради при Міністерстві у справах ветеранів України.  
5. Про узгодження позиції РГК щодо запуску роботи БЕБ України.  
6. Організаційні питання роботи РГК. 
 

 
 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який повідомив, що на засіданні РГК присутній директор  Бюро 
економічної безпеки України Вадим Іванович Мельник та його радники Повх Юрій Дмитрович, 
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Магонова Анастасія Олександрівна. Та  запропонував надати  слово Мельнику Вадиму Івановичу.  

ВИСТУПИВ: Мельник В.І., який проінформував членів РГК  про стан підготовки до початку роботи   
Бюро економічної безпеки України, зокрема акцентував увагу на складнощах, які виникають в 
зв’язку з  отриманням приміщення необхідного для  початку повноцінної роботи органу, поділився 
планами та алгоритмом роботи Бюро, а також порядком проведення конкурсного відбору 
працівників. 
 
По першому питанню: 

СЛУХАЛИ: про затвердження Регламенту РГК. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який нагадав членам РГК, що на минулому засіданні, яке відбулось 12 
жовтня 2021 року,  був детально проговорений та погоджений  проект Регламенту РГК, крім кількох 
пунктів 6.2,  6.3 та 6.4 формулювання яких потребувало подальшого доопрацювання.  Членами РГК 
Марчак Д.М. та Первак Н.М. були підготовлені та надіслані для обговорення зазначенні пропозиції. 
Тому Воронін Я.Г., запропонував розглянути пропозиції до проекту Регламенту РГК, зокрема  пункт  
6.2 такій редакції: «Член  Ради  повинен  уникати  у  своїй  діяльності  конфлікту  інтересів  та  
зобов’язаний  приймати  рішення  безсторонньо  (неупереджено),  а  у  разі  наявності  конфлікту  
інтересів чи упередженого ставлення має заявити самовідвід та  утриматись  від  голосування  з  
питання  поряду  денного,  щодо  якого у члена Ради упереджене ставлення або конфлікт інтересів.» 
 
ВИСТУПИЛИ: Ткаченко А.В., Воронін Я.Г., Марчак Д.М., Майборода Г.А. висловили свою 
позицію, щодо запропонованого пункту  6.2 проекту Регламенту. 
 
Голосували: 
За затвердження пункту  6.2 проекту Регламенту РГК в такій редакції: «Член  Ради  повинен  уникати  
у  своїй  діяльності  конфлікту  інтересів  та  зобов’язаний  приймати  рішення  безсторонньо  
(неупереджено),  а  у  разі  наявності  конфлікту  інтересів чи упередженого ставлення має заявити 
самовідвід та  утриматись  від  голосування  з  питання  поряду  денного,  щодо  якого у члена Ради 
упереджене ставлення або конфлікт інтересів.» 
Інших пропозицій чи зауважень не надходило.  
 
За - 9 
Проти - 2  
Утрималися – 3 
 

УХВАЛИЛИ: Затвердити пункт 6.2 проекту Регламенту у такій редакції: «Член  Ради  повинен  
уникати  у  своїй  діяльності  конфлікту  інтересів  та  зобов’язаний  приймати  рішення  безсторонньо  
(неупереджено),  а  у  разі  наявності  конфлікту  інтересів чи упередженого ставлення має заявити 
самовідвід та  утриматись  від  голосування  з  питання  поряду  денного,  щодо  якого у члена Ради 
упереджене ставлення або конфлікт інтересів.» 
 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., запропонував розглянути пункт 6.3 проекту Регламенту, у такій 
редакції: «Під  конфліктом  інтересів,  відповідно  до  цього Регламенту, розуміється  суперечність 
між приватним інтересом члена Ради та його представницькими повноваженнями в Раді, що впливає 
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на його об’єктивність або неупередженість при прийнятті рішень.» 

ВИСТУПИВ: Ткаченко А.В., який висловив свою позицію, щодо запропонованого пункту  6.3 
проекту Регламенту. 

Голосували: 
За затвердження пункт  6.3 проекту Регламенту РГК в такій редакції: «Під  конфліктом  інтересів,  
відповідно  до  цього Регламенту, розуміється  суперечність між приватним інтересом члена Ради та 
його представницькими повноваженнями в Раді, що впливає на його об’єктивність або 
неупередженість при прийнятті рішень.» 
Інших пропозицій чи зауважень не надходило.  
 
За - 14 
Проти - 0  
Утрималися – 0 
 

УХВАЛИЛИ: Затвердити пункт 6.3 проекту Регламенту у такій редакції: «Під  конфліктом  
інтересів,  відповідно  до  цього Регламенту, розуміється  суперечність між приватним інтересом 
члена Ради та його представницькими повноваженнями в Раді, що впливає на його об’єктивність або 
неупередженість при прийнятті рішень.» 
 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., запропонував розглянути пункт 6.4 проекту Регламенту, у редакції, 
запропонованій Марчак Д.М.: «Член  Ради  повинен  підтримувати  високий  рівень  культури 
спілкування. Будь-який вплив на іншого члена Ради у  спосіб  публічної  критики  його  позиції  до  
голосування  та  після  голосування не допускається.» 

ВИСТУПИЛИ: Морозовський А.С., Воронін Я.Г., Марчак Д.М., Романюк Є.О. висловили свою 
позицію, щодо запропонованого пункту  6.4 проекту Регламенту. 

Голосували: 

За затвердження пункт  6.4 проекту Регламенту РГК в такій редакції: «Член  Ради  повинен  
підтримувати  високий  рівень  культури спілкування. Будь-який вплив на іншого члена Ради у  
спосіб  публічної  критики  його  позиції  до  голосування  та  після  голосування не допускається.» 
Інших пропозицій чи зауважень не надходило.  
 
За - 8 
Проти - 3  
Утрималися – 3 
 
УХВАЛИЛИ: Затвердити пункт 6.4 проекту Регламенту у такій редакції: «Член  Ради  повинен  
підтримувати  високий  рівень  культури спілкування. Будь-який вплив на іншого члена Ради у  
спосіб  публічної  критики  його  позиції  до  голосування  та  після  голосування не допускається.» 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., запропонував затвердити Регламент РГК в цілому,  з врахуванням 
обговорених та проголосованих пропозицій на поточному та попередньому засіданні. Інших 
пропозицій чи зауважень не надходило.  
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Голосували: 

За затвердження Регламенту РГК. 
  
За - 12 
Проти - 1 
Утрималися – 1 
 
УХВАЛИЛИ: Затвердити Регламент РГК.  

По другом питанню: 

СЛУХАЛИ: Заслуховування членів РГК у складі Конкурсної комісії БЕБ України про хід 

проведення конкурсів. 

ВИСТУПИЛА: Майборода Г.А., яка про інформувала  членів РГК про відсутність комунікації з 
конкурсної комісії з проведення конкурсу з заняття вакантних посад у Бюро економічної безпеки 
України та висловила свої застереження з цього приводу. Також звернулася до членів РГК з 
проханням максимальної інформаційної та консультативної допомоги членам РГК, які делеговані до 
конкурсної комісії. 

ВИСТУПИВ: Жело Д. В., який підтвердив факт відсутність комунікації у членів конкурсної комісії 
делегованих РГК БЕБ з іншими членами комісії. Та висловив об’єктивні застереження, щодо 
ефективної роботи конкурсної комісії без представників громадськості. 

ВИСТУПИЛИ: Бондаренко С.В., Воронін Я.Г., Лавровський М.І., Ткаченко А.В., Первак Н.М., 
Єрашов  А.Є., Котов Т. О. висловились, щодо зазначених вище проблем в роботі конкурсних комісій 
та запропонували можливі шляхи реагування з боку РГК. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який запропонував відреагувати на недоліки в організації роботи 
конкурсної комісії БЕБ. 

Голосували: 

За затвердження звернення до Конкурсної комісії з проведення конкурсу з заняття вакантних посад 
у Бюро економічної безпеки України з таким формулюванням: «Рекомендувати членам конкурсної 
комісії терміново провести спільну робочу зустріч та вирішити організаційні питання роботи 
конкурсної комісії». Інших пропозицій чи зауважень не надходило.  
За - 13 
Проти - 0 
Утрималися – 0 
Тищук Т.А. не приймала участі в голосуванні 
 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати членам конкурсної комісії терміново провести спільну робочу зустріч 
та вирішити організаційні питання роботи конкурсної комісії. 
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Голосували: 

За наступне рішення: «Рекомендувати членам Ради громадського контролю надати інформаційну та 
нормативну допомогу членам конкурсної комісії БЕБ, щодо порядку проведення конкурсів Бюро 
економічної безпеки України». Інших пропозицій чи зауважень не надходило.  
 
За - 13 
Проти - 0 
Утрималися – 0 
Тищук Т.А. не приймала участі в голосуванні 
 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати членам Ради громадського контролю надати інформаційну та 
нормативну допомогу членам конкурсної комісії БЕБ, щодо порядку проведення конкурсів Бюро 
економічної безпеки України. 

Голосували: 

За затвердження звернення до Конкурсної комісії з проведення конкурсу з заняття вакантних посад 
у Бюро економічної безпеки України з таким формулюванням: «Рекомендувати конкурсній комісії 
Бюро економічної безпеки України проводити всі співбесіди з кандидатами на посади з 
використанням аудіо- та відео фіксації». Інших пропозицій чи зауважень не надходило.  
 
За - 13 
Проти - 0 
Утрималися – 0 
Тищук Т.А. не приймала участі в голосуванні 
 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати конкурсній комісії Бюро економічної безпеки України проводити всі 
співбесіди з кандидатами на посади з використанням аудіо та відео фіксації. 

По третьому питанню: 

СЛУХАЛИ: Про організаційну допомогу членам РГК у складі Конкурсної комісії БЕБ України. 

ВИСТУПИЛИ: Бондаренко С.В., Майборода Г.А.,  Воронін Я.Г., Лавровський М.І., Кіцул С.Ю.,  
Жело Д.В., Первак Н.М., Єрашов  А.Є., висловились, щодо важливості допомоги членам РГК 
делегованим до конкурсної комісії в частині моніторингу осіб які беруть участь в конкурсах на 
посади в БЕБ. 

Голосували: 

Доручити представникам громадських об’єднань Ради громадського контролю  направити 
секретарю Ради громадського контролю електронні пошти на які громадяни України зможуть  
надсилати інформацію про кандидатів на посади в Бюро економічної безпеки України. Та доручити 
секретарю РГК опублікувати цю інформацію на сторінці РГК. Інших пропозицій чи зауважень не 
надходило.  
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За - 11 
Проти - 1 
Утрималися – 0 
Тищук Т.А. та Марчак Д.М. не приймали участі в голосуванні 
 

УХВАЛИЛИ: Доручити представникам громадських об’єднань Ради громадського контролю  
направити секретарю Ради громадського контролю електронні пошти на які громадяни України 
зможуть  надсилати інформацію про кандидатів на посади в Бюро економічної безпеки України. Та 
доручити секретарю РГК опублікувати цю інформацію на сторінці РГК. 

По четвертому питанню: 

СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Громадської Ради при Міністерстві у справах ветеранів 
України. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який зачитав  звернення Громадської Ради при Міністерстві у справах 
ветеранів України. 

ВИСТУПИЛА: Майборода Г.А.,  яка пояснила чому Громадської Ради при Міністерстві у справах 
ветеранів України звернулась до РГК БЕБ з цим зверненням. 

ВИСТУПИЛИ: Бондаренко С.В., Воронін Я.Г., Кіцул С.Ю., Котов Т.О. висловились, щодо 
звернення Громадської Ради при Міністерстві у справах ветеранів України. 

Голосували: 

Делегувати члена РГК Котова Т.О. для здійснення комунікації з Громадською Радою при 
Міністерстві у справах ветеранів України, щодо вирішення проблеми зазначених в зверненні від 
Громадської Ради при Міністерстві у справах ветеранів України від 10 жовтня 2021 року. Інших 
пропозицій чи зауважень не надходило.  
 
За - 12 
Проти - 0 
Утрималися – 0 
Тищук Т.А. та Марчак Д.М. не приймали участі в голосуванні 
 
УХВАЛИЛИ: Делегувати члена РГК Котова Т.О. для здійснення комунікації з Громадською Радою 
при Міністерстві у справах ветеранів України, щодо вирішення проблеми зазначених в зверненні від 
Громадської Ради при Міністерстві у справах ветеранів України від 10 жовтня 2021 року.  

По п’ятому  питанню: 

СЛУХАЛИ: Про узгодження позиції РГК щодо запуску роботи БЕБ України. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який запропонував затвердити рішенням РГК Заяву Ради громадського 
контролю  Бюро економічної безпеки України  щодо перенесення строків запуску Бюро. 
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Голосували: 

За затвердження Заяви Ради громадського контролю  Бюро економічної безпеки України  щодо 
перенесення строків запуску Бюро. Інших пропозицій чи зауважень не надходило.  
 
За - 12 
Проти - 0 
Утрималися – 0 
Тищук Т.А. та Марчак Д.М. не приймали участі в голосуванні 
 
УХВАЛИЛИ: Затвердити Заяву Ради громадського контролю  Бюро економічної безпеки України  
щодо перенесення строків запуску Бюро. 

По шостому  питанню: 

СЛУХАЛИ: Організаційні питання роботи РГК. 

ВИСТУПИВ: Єрашов А.Є., який виступив з ініціативою відкликання своєї пропозиції щодо 
делегування представників РГК до Дисциплінарної комісії БЕБ. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який запропонував визначити дату наступного засідання РГК при Бюро 
економічної безпеки України - 2 грудня  2021 р. о 16:00 

Голосували: 
За – 12 
 Проти - 0 
Утрималися - 0 
Тищук Т.А. та Марчак Д.М. не приймали участі в голосуванні. 
 
УХВАЛИЛИ: Призначити наступне засідання РГК при Бюро економічної безпеки України на 2 
грудня  2021р. о 16:00. 
 
Голова Ради громадського контролю 
при Бюро економічної безпеки       [підпис]      
України 

Секретар Ради громадського 
контролю при Бюро економічної 
безпеки України [підпис] 

Яків ВОРОНІН 

Назар ПЕРВАК 


