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ПРОТОКОЛ № 5 
засідання Ради громадського контролю 
при Бюро економічної безпеки України 

м. Київ 20 січня 2022 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  -  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. Повх  Юрій Дмитрович – радник директора  Бюро економічної безпеки України 
 
 

Порядок денний: 
1. Про заслуховування членів РГК у складі Конкурсної комісії БЕБ України про стан 
проведених конкурсів. 
2. Про організаційну допомогу членам РГК у складі Конкурсної комісії БЕБ України під час 
проведення конкурсів. 
3. Про заходи реагування на кримінальні провадження, що розслідуються  правоохоронними 
органами і які впливають на роботу БЕБ України. 
4. Про організацію співпраці із Радою громадського контролю  при Державному бюро 
розслідування.  
5. Про організацію співпраці та підписання меморандуму з Всеукраїнським об’єднанням бізнес-
асоціацій «Українська Рада Бізнесу».  
6.  Організаційні питання роботи РГК. 
 

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

За - 12 
Проти - 0  
Утрималися – 0 
Глазкова К.С., та  Тищук Т.А. не брали участі в голосуванні. 

 
По першому питанню: 

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

проведення конкурсів. 

ВИСТУПИЛА: Майборода Г.А., яка проінформувала  членів РГК, що не володіє інформацією про 
майбутні конкурси. Також повідомила, що згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті 
Бюро, в складі конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад гласних 
штатних працівників, які мають спеціальні звання, жодних змін не було, а  в складі конкурсної 
комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби категорій 
«Б» і «В» був оновлений персональний склад, проте жодних контактів з новими членами конкурсної 
комісії не було. 

ВИСТУПИВ: Бондаренко С.В., який поцікавився, чи було враховано пропозиції РГК при зміні в 
складі комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби, 
щодо встановлення паритетної кількості  членів комісії – три особи від РГК і три особи від Бюро?  

ВИСТУПИЛА: Майборода Г.А. відповіла, що в складі комісії, як і раніше, 3 особи від РГК та 5 осіб 
від Бюро. 

ВИСТУПИВ: Жело Д. В.,  який підтвердив, що також не володіє інформацією про  майбутні 
конкурси в БЕБ  та повідомив про наявність тривожної інформації з регіонів, що деякі особи 
здійснюють збір коштів, обіцяючи «працевлаштування» в Бюро економічної особи. 

ВИСТУПИВ: Лавровський М.І., який погодився з колегами та нагадав, що члени РГК, делеговані 
до конкурсних комісій, та РГК надсилали до БЕБ звернення з пропозиціями щодо покращення 
конкурсної процедури, проте повноцінної відповіді ще не отримали. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який запропонував взяти до  відома інформацію членів конкурсної 
комісії. 

Голосували: 

Прийняти до відома інформацію надану  членами конкурсної комісії делегованих РГК БЕБ. 

За - 14 
Проти - 0 
Утрималися – 0 
Рішення прийнято. 
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УХВАЛИЛИ:  Прийняти до відома інформацію, надану членами конкурсної комісії делегованих 
РГК БЕБ. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який проінформував, що його та Ганну Майбороду  було запрошено на 
зустріч з міжнародними експертами, що прибули до України в межах Програми ЄС з управління  
державними фінансами. На цій зустрічі було обговорено процес запуску Бюро, стан проведення 
конкурсного відбору та потенційну співпрацю. 

По другому питанню: 

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

ВИСТУПИВ: Лавровський М.І., який зазначив, що значною мірою характер необхідної допомоги 
членам РГК, делегованим до конкурсних комісій, залежить від того, в якому обсязі будуть 
підтримані директором БЕБ пропозиції щодо покращення конкурсної процедури. 

ВИСТУПИВ: Жело Д. В.,  який погодився  з думкою Лавровським М.І, що характер допомоги 
значною мірою залежить від врахування керівництвом БЕБ пропозицій, щодо покращення 
конкурсної процедури. 

ВИСТУПИЛА: Майборода Г.А., яка зазначила, що основні потреби залишаються сталими, а саме -
інформаційне та аналітичне супроводження роботи конкурсної комісії. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який запропонував проголосувати за рекомендацію членам РГК під час 
проведення конкурсів визначитись з організаційною допомогою членам конкурсної комісії, 
делегованим РГК БЕБ. 

Голосували: 

Рекомендувати членам РГК під час проведення конкурсів визначитись з організаційною допомогою 
членами конкурсної комісії делегованих РГК БЕБ. 
 
За - 14 
Проти - 0 
Утрималися – 0 
Рішення прийнято. 
 
УХВАЛИЛИ: Рекомендували членам РГК під час проведення конкурсів визначитись з 
організаційною допомогою членами конкурсної комісії делегованих РГК БЕБ. 

По третьому питанню: 

СЛУХАЛИ: Про заходи реагування на кримінальні провадження, що розслідуються  
правоохоронними органами і які впливають на роботу БЕБ України. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який проінформував, що він надіслав запит до БЕБ про те,  чи був 
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фігурант справи, яку розслідує ДБР, на момент вчинення ним ймовірних протиправних дій 
працівником БЕБ. У відповіді на запит було надана наступна інформація: зазначена особа  
працювала в правоохоронних з 1996 року, а безпосередньо в БЕБ з 18 листопада 2021 року по 10 
січня 2022 року. 

ВИСТУПИВ: Бондаренко С.В., який зазначив, що проблема потрапляння цієї особи в структуру 
БЕБ пов’язано з недосконалістю конкурсної процедури, зокрема з результатами перевірки на 
поліграфі,  члени конкурсної комісії ознайомлюються з ними лише після співбесід з кандидатами, а 
не перед співбесідами.  

ВИСТУПИЛИ: Воронін Я.Г., Лавровський М.І., Бондаренко С.В., Кіцул С.  Первак Н.М., 
Майборода Г. А., Котов Т.О, які  висловили свої пропозиції щодо покращення конкурсної процедури 
та обговорили реакцію РГК на подібні ситуації. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., поставив на голосування таку пропозицію: Рекомендувати 
опублікувати відповідь Директора БЕБ щодо затримання працівниками ДБР колишнього 
співробітника БЕБ. 

Голосували: 

Рекомендувати опублікувати відповідь Директора БЕБ щодо затримання працівниками ДБР 
колишнього співробітника БЕБ. 
 
За - 14 
Проти - 0 
Утрималися – 0 
Рішення прийнято. 
 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати опублікувати відповідь Директора БЕБ щодо затримання 
працівниками ДБР колишнього співробітника БЕБ. 

По четвертому питанню: 

СЛУХАЛИ: Про організацію співпраці із Радою громадського контролю  при Державному бюро 
розслідування. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який зазначив  в роботі РГК  може  виникати необхідність у взаємодії з 
Радами громадського контролю інших державних органів  з метою обміну інформацією та досвідом 
взаємодії з державним органом. 

ВИСТУПИЛИ: Лавровський М.І., Бондаренко С.В., Єрашов А.Є.,  Майборода Г. А., які  висловили 
свої пропозиції щодо форми та змісту такої співпраці, також зазначили про необхідність 
поглиблення  взаємодії РГК з БЕБ, зокрема долучення до процесів формування Дисциплінарної 
комісії та інших робочих груп та комісій. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., зазначив, що за результатами розгляду пункту 4 порядку денного є 
необхідність поставити на розгляд два питання, перше питання це: «Уповноважити голову Ради 
громадського контролю при БЕБ звернутися до Ради громадського контролю при ДБР та НАБУ з 
метою організації співпраці та напрацювання форм взаємодії». 
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Голосували: 

Уповноважити голову Ради громадського контролю при БЕБ звернутися до Ради громадського 
контролю при ДБР та Ради громадського контролю при НАБУ з метою організації співпраці та 
напрацювання форм взаємодії. 
 
За - 14 
Проти - 0 
Утрималися – 0 
Рішення прийнято. 
 
УХВАЛИЛИ: Уповноважити голову Ради громадського контролю при БЕБ звернутися до Ради 
громадського контролю при ДБР та НАБУ з метою організації співпраці та напрацювання форм 
взаємодії. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., запропонував проголосувати за те щоб  звернутися до директора БЕБ з 
пропозицією про залучення до розробки нормативних актів Бюро економічної безпеки 
представників Ради громадського контролю.  

Голосували: 

Звернутися до директора БЕБ з пропозицією  про залучення до розробки нормативних актів Бюро 
економічної безпеки представників Ради громадського контролю.  
За - 14 
Проти - 0 
Утрималися – 0 
Рішення прийнято. 
 
УХВАЛИЛИ: Звернутися до директора БЕБ з пропозицією  про залучення до розробки нормативних 
актів Бюро економічної безпеки представників Ради громадського контролю.  

По п’ятому питанню: 

СЛУХАЛИ: Про організацію співпраці та підписання меморандуму з Всеукраїнським об’єднанням 
бізнес-асоціацій «Українська Рада Бізнесу». 

ВИСТУПИЛА: Майборода Г.А., яка повідомила, що мала перемовини з представниками 
Всеукраїнського об’єднання бізнес-асоціацій «Українська Рада Бізнесу» щодо можливості співпраці 
з РГК БЕБ в частині моніторингу кандидатів на посади в БЕБ під час проведення конкурсного 
відбору. І з метою формалізації таких домовленостей було запропоновано підписати меморандум 
про співпрацю між РГК БЕБ та  представниками «Української Ради Бізнесу». 

ВИСТУПИЛИ: Котов Т.О.,  Єрашов  А.Є.,  Ткаченко А.В. та Глазкова К. С. висловили застереження 
щодо потенційної взаємодії та меж цієї взаємодії з «Українською Радою Бізнесу», посилаючись на 
свій негативний досвід взаємодії з деякими учасника «Української Ради Бізнесу» та відсутність в 
«Української Ради Бізнесу» статусу юридичної особи. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г. наголосив, що члени РГК, які делеговані до конкурсної комісії БЕБ з 
метою покращення якості проведення конкурсів на посади в БЕБ постійно звертаються з 



6 
 

пропозиціями до всіх членів РГК щодо надання організаційно-технічної допомоги під час 
проведення конкурсів. Окрім цього з метою покращення якості проведення конкурсів на посади в 
БЕБ, члени конкурсної комісії від РГК опрацьовують варіанти залучення   сторонніх організацій, які 
готові надати необхідну допомогу. Такою організацією виявилося Всеукраїнське об’єднання бізнес-
асоціацій «Українська Рада Бізнесу», представники якого запропоновували свою  допомогу. 
Враховуючи викладене, Воронін Я.Г. запропонував проголосувати за те, щоб рекомендувати 
налагодити співпрацю з Всеукраїнським об’єднанням бізнес-асоціацій «Українська Рада Бізнесу». 

Голосували: 

Рекомендувати налагодити співпрацю з Всеукраїнським об’єднанням бізнес-асоціацій «Українська 
Рада Бізнесу». 
За - 7 
Проти - 0 
Утрималися – 7 
 
Керуючись пунктом 16 Положення про Раду громадського контролю при Бюро економічної 
безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 
872 та пунктом 5.3 Регламенту РГК БЕБ, у разі рівного розподілу голосів голос головуючого на 
засіданні є вирішальним. Головував на засіданні Голова РГК Воронін Я.Г., який голосував «за», 
рішення прийнято. 
 
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати налагодити співпрацю з Всеукраїнським об’єднанням бізнес-
асоціацій «Українська Рада Бізнесу». 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г запропонував проголосувати за те, щоб схвалити підписання  
меморандуму про співпрацю з Всеукраїнським об’єднанням бізнес-асоціацій «Українська Рада 
Бізнесу» щодо допомоги  під час проведення конкурсів в БЕБ. 

Голосували: 

Схвалити  підписання  меморандум про співпрацю з Всеукраїнським об’єднанням бізнес-асоціацій 
«Українська Рада Бізнесу» щодо допомоги  під час проведення конкурсів в БЕБ. 
 
За - 8 
Проти - 0 
Утрималися – 6 
Рішення прийнято. 
 
УХВАЛИЛИ: Схвалити  підписання  меморандум про співпрацю з Всеукраїнським об’єднанням 
бізнес-асоціацій «Українська Рада Бізнесу» щодо допомоги  під час проведення конкурсів в БЕБ. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який повідомив, що до засідання приєднався директор БЕБ Мельник 
В.І. і запропонував надати йому слово. 

ВИСТУПИВ: Мельник В.І., який  повідомив про важливість розвитку і поглиблення взаємодії Бюро 
економічної безпеки з Радою громадського контролю, про результати розгляду пропозиції РГК щодо 



7 
 

вдосконалення процедури конкурсного відбору, про плани щодо проведення конкурсних відборів в 
БЕБ, зокрема в регіонах,  проінформував про ситуацію з затриманням колишнього працівника БЕБ, 
про кадрову політику та причини звільнення працівників, які були нещодавно призначені в БЕБ, про 
кількісні та якісні показники роботи БЕБ, розробку дорожньої карти роботи  БЕБ та інше. 

По шостому питанню: 

СЛУХАЛИ: Організаційні питання роботи РГК. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який запропонував призначити наступне засідання РГК БЕБ на 24 
лютого 2022 р. о 16:00 

Голосували: 
За – 13 
Проти - 0 
Утрималися - 1 
 
УХВАЛИЛИ: Призначити наступне засідання РГК при Бюро економічної безпеки України на 24 
лютого  2022р. 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 


