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ПРОТОКОЛ № 4 
засідання Ради громадського контролю 
при Бюро економічної безпеки України 

м. Київ     2 грудня 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. Глазкова Катерина Сергіївна  - в режимі відеоконференції. 
4. Жело Денис Вікторович   - в режимі відеоконференції. 
5. Єрашов Андрій Євгенійович  - в режимі відеоконференції. 
6. Кіцул Сергій Юрійович 
7. Котов Тарас Олександрович - в режимі відеоконференції. 
8. Лавровський Михайло Ігорович 
9. Майборода Ганна Анатоліївна 
10. Марчак Дарія Миколаївна - в режимі відеоконференції. 
11. Морозовський Андрій Сергійович 
12. Первак Назар Михайлович 
13. Романюк Євгеній Олександрович 
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. Повх  Юрій Дмитрович – радник директора Бюро економічної безпеки України 
 
 

Порядок денний: 
1. Про заслуховування членів РГК у складі Конкурсної комісії БЕБ України про перший етап 
проведених конкурсів. 
2. Про організаційну допомогу членам РГК у складі Конкурсної комісії БЕБ України під час 
наступних етапів конкурсів. 
3. Про результати взаємодії з Громадською Радою при Міністерстві у справах ветеранів 
України.  
4. Про план робіт на 2022р.  
5. Організаційні питання роботи РГК. 
 

 
ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який повідомив, що на засіданні РГК радник директора  Бюро 
економічної безпеки України Повх Юрій Дмитрович та запропонував РГК проголосувати за те, 
щоб дозволити Повх Юрію Дмитровичу бути присутнім на засіданні РГК. 

За - 10 



2 
 

Проти - 0  
Утрималися – 0 
Жело Д.В., Котов Т. О., Глазкова К.С., та  Марчак Д.М. не приймали участі в голосуванні. 

 
По першому питанню: 

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

проведення конкурсів. 

ВИСТУПИЛА: Майборода Г.А., яка проінформувала  членів РГК про проведення конкурсу з 
заняття вакантних посад у Бюро економічної безпеки України, зокрема повідомила про кількість 
кандидатів, які приймали участь в конкурсі, окремо  описала  проблеми організаційного та 
суб’єктивного характеру з якими зіткнулись члени конкурсної комісії делеговані РГК. Також 
звернула увагу на відмову іншими членами конкурсної комісії від відеофіксації співбесід з 
кандидатами. 

ВИСТУПИВ: Жело Д. В.,  який висловив застереження, щодо ефективної роботи конкурсної комісії 
без  належної кількості представників громадськості під час співбесід, адже робота двох кадрових 
комісій проходила паралельно і на засіданні був присутній один член комісії делегований РГК. 

ВИСТУПИВ: Лавровський М.І., який повідомив складності в організації співбесід внаслідок того, 
що деякі кандидати зловживали своїм правом та одночасно подавали заяви  на велику кількість  
вакансій чим істотно сповільнювали роботу комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Воронін Я.Г., Марчак Д.М.,  Єрашов  А.Є., Котов Т.О.,  висловились, щодо проблем 
в роботі конкурсних комісій та запропонували можливі шляхи реагування з боку РГК. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який запропонував схвалити роботу членів конкурсної комісії 
делегованих РГК БЕБ. 

Голосували: 

Схвалити роботу членів конкурсної комісії делегованих РГК БЕБ. 

За - 14 
Проти - 0 
Утрималися – 0 
 
УХВАЛИЛИ:  Схвалити роботу членів конкурсної комісії делегованих РГК БЕБ. 

По другому питанню: 

СЛУХАЛИ: Про організаційну допомогу членам РГК у складі Конкурсної комісії БЕБ України 
під час наступних етапів конкурсів. 

ВИСТУПИЛА: Майборода Г.А., яка повідомили, що членами РГК делегованими до Конкурсної 
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комісії БЕБ за результатами проведення першої хвилі конкурсного відбору були напрацьовані 
наступні рекомендації: 

«1. Під час прийняття рішення про утворення Конкурсних комісії з відбору працівників БЕБ, 
формувати Конкурсні комісії у складі не більше 6 (шести) осіб, при цьому надати право членам 
Конкурсних комісій на першому своєму засідання обрати Голову та секретаря комісії; 

2. До оголошення конкурсу по відбору працівників БЕБ, надати можливість утвореним 
Конкурсним комісіям провести перше засідання на якому Конкурсною комісію будуть розглянуті та 
узгоджені всі питання порядку проведення Конкурсного відбору, враховані технічні питання, 
визначені та упорядковані інші питання. 

3. Забезпечити проведення співбесіди з кандидатом на останньому етапі конкурсного відбору 
та забезпечити такі умови, щоб члени Конкурсної комісії, мали можливість ознайомитись з 
результатами попередніх етапів конкурсу (тестування, поліграф та інше) перед проведенням 
співбесіди.  

4. Просимо врахувати також, те що у разі утворення декількох Конкурсних комісій до складу 
яких, включені представники РГК БЕБ України, то роботи цих комісій не повинні відбуватися в один 
і той же час, оскільки представники РГК БЕБ України не можуть бути присутні в один час одночасно 
в різних місцях. 

5. Надати можливість залучення Конкурсною комісією до роботи конкурсних комісії (без права 
голосу) інших представників РГК БЕБ України, в тому числі шляхом внесення відповідних змін до 
пункт 9 «Положення про конкурсну з проведення конкурсу на заняття вакантних посад гласних 
штатних працівників, які мають спеціальні звання, у Бюро економічної безпеки України», яке 
затверджено Наказом директора БЕБ від 23.10.2021 р. №7; 

6. Під час прийняття рішення про проведення конкурсного відбору працівників БЕБ, просимо 
врахувати (передбачити) такий критерій відбору, як «Доброчесність» кандидата, на який повинна 
звертатися увага на одному з етапів конкурсного відбору (пункт для оцінювання під час співбесід); 

7. Під час формування конкурсних вимог до кандидатів на посади в БЕБ, які не потребують 
спеціальних знань в економічній та юридичних галузях (сферах), просимо врахувати те, що 
наявність у кандидата вищої економічної чи юридичної освіти не повинна бути обов’язковою, при 
цьому може виступати додатковою перевагою. Це дозволить надати можливість іншим 
висококваліфікованим фахівцям, які не мають вищої економічної чи юридичної освіти  змагатися у 
конкурсі на заняття вакантної посади, на якій вони зможуть себе реалізувати.» 

ВИСТУПИЛИ: Бондаренко С.В., Морозовський А.С., Воронін Я.Г., Кіцул С.Ю., Марчак Д.М, 
Первак Н.М. висловились, щодо  підготовлених членами РГК делегованими до Конкурсних комісій 
рекомендацій.  
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Голосували: 

Направити Директору БЕБ рекомендації, підготовлені делегованими членами РГК у складі 
конкурсної комісії РГК. 

За - 14 
Проти - 0 
Утрималися – 0 
Рішення прийнято 

УХВАЛИЛИ: Направити Директору БЕБ рекомендації, підготовлені делегованими членами РГК у 
складі конкурсної комісії РГК. 

По третьому питанню: 

СЛУХАЛИ: Про результати взаємодії з Громадською Радою при Міністерстві у справах ветеранів 
України.  

ВИСТУПИВ: Котов Т.О,  який повідомив, що здійснював комунікацію з Головою Громадської Ради 
при Міністерстві у справах ветеранів України, щодо звернення до РГК БЕБ. В результати  було 
з’ясовано, що Громадської Ради при Міністерстві у справах ветеранів України шукає шляхи 
подолання зловживання в реалізації  права на пільги в сфері перевезень для учасників АТО/ООС і 
для вирішення цієї проблеми намагається залучити ширше коло громадських утворень та органів 
державної влади. Представник Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів України 
повідомив, що під час наступного  засідання більш чітко сформують свої пропозиції до РГК БЕБ.  

Голосували: 

Прийняти до уваги результати взаємодії з Громадською Радою при Міністерстві у справах ветеранів 
України та продовжити її. 

За - 14 
Проти - 0 
Утрималися – 0 
 
УХВАЛИЛИ: Прийняли  до уваги результати взаємодії з Громадською Радою при  Міністерстві у 
справах ветеранів України та продовжити її. 

По четвертому питанню: 

СЛУХАЛИ: Про план робіт на 2022 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Воронін Я.Г., Первак Н.М., Майборода Г. А, Марчак Д. М,  Глазкова К. С.,  які  
висловили свої пропозиції та бачення, щодо планів роботи РГК в 2022 році. 

Голосували: 
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Рекомендувати членам Ради громадського контролю  до наступного засідання  внести пропозиції 
щодо плану робіт на 2022 рік. 

За - 14 
Проти - 0 
Утрималися – 0 
 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати членам Ради громадського контролю  до наступного засідання  внести 
пропозиції щодо плану робіт на 2022 рік. 

По п’ятому питанню: 

СЛУХАЛИ: Організаційні питання роботи РГК. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який запропонував розглянути алгоритм розгляду звернень, які 
надходять на адресу Ради громадського контролю, в тому числі таких звернень, суть який не 
стосується компетенції РГК. 

ВИСТУПИЛИ: Первак Н.М., Лавровський М.І., Майборода Г.А.,  Єрашов  А.Є. висловились щодо 
алгоритму розгляду звернень. Та дійшли спільного висновку, що  звернення до РГК, які за своїм 
змістом виходять за межі повноважень РГК, мають бути направленні до належного адресату (БЕБ 
України чи Конкурсної комісії). 

Голосували: 

Звернення до РГК, які за своїм змістом виходять за межі повноважень РГК, мають бути направленні 
до належного адресату (БЕБ України чи Конкурсної комісії). 

За - 12 
Проти - 0 
Утрималися – 0 

Марчак Д.М. та Жело Д.В. не приймали участі в голосуванні. 

УХВАЛИЛИ: Звернення до РГК, які за своїм змістом виходять за межі повноважень РГК, мають 
бути направленні до належного адресату (БЕБ України чи Конкурсної комісії). 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який запропонував визначити дату наступного засідання РГК БЕБ – 20 
січня  2022 р. о 16:00 

Голосували: 
За – 12 
Проти - 0 
Утрималися - 1 
Жело Д.В. не приймав участі в голосуванні. 
 
УХВАЛИЛИ: Призначити наступне засідання РГК при Бюро економічної безпеки України на 20 
січня  2022р. о 16:00. 



6 
 

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

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

Яків ВОРОНІН 

Назар ПЕРВАК 


