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ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Ради громадського контролю 

при Бюро економічної безпеки України 

м. Київ 18 серпня 2022 року 

Присутні члени Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України (далі по 

тексту - РГК): 

1. Бондаренко Станіслав Вікторович      -  в режимі відеоконференції. 

2. Воронін Яків Геннадійович                  - в режимі відеоконференції. 

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                        - в режимі відеоконференції. 

7. Котов Тарас Олександрович               -  в режимі відеоконференції. 

8. Майборода Ганна Анатоліївна            -  в режимі відеоконференції.  

9. Морозовський Андрій Сергійович     -  в режимі відеоконференції. 

10. Первак Назар Михайлович                 -  в режимі відеоконференції. 

11. Ткаченко Андрій В’ячеславович.      -  в режимі відеоконференції. 

 

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

 

Порядок денний: 

 

1. Про  продовження  проведення конкурсного відбору БЕБ;  

2. Про створення Комісії з проведення конкурсу у порядку просування по службі; 

3. Про створення координаційного центру між РГК;   

4. Про регламент РГК БЕБ; 

5. Про організацію роботи РГК БЕБ. 

 

 

ВИСТУПИВ: Котов Т.О, який запропонував затвердити проект порядку денного. 

Голосували:  

 Про затвердження затвердити проект порядку денного . 

За - 10 

Проти  - 0 

Утрималися – 1 

Рішення  прийнято 

УХВАЛИЛИ: Затвердили проект порядку денного. 
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По першому питанню: 

ВИСТУПИВ:  Котов Т.О., який повідомив, що з моменту проведення останнього засідання РГК на 

якому було тимчасово призупинено повноваження членів РГК БЕБ делегованих до Конкурсних 

комісій БЕБ, зі сторони Бюро не було жодних спроб налагодити діалог з метою вирішення цієї 

проблеми. Виходячи з цього, було запропоновано почекати тиждень і знову надіслати листи від РГК 

БЕБ до Кабінету Міністрів України, профільного комітету Верховної Ради України та Офісу 

Президента України  з висвітленням проблеми проведення конкурсного відбору в БЕБ. 

ВИСТУПИВ:  Жело Д.В., який підтримав пропозицію Котова Т.О. та закликав членів РГК зайняти 

максимально активну позицію в частині висвітлення проблеми в роботі БЕБ щодо проведення 

конкурсного відбору. 

ВИСТУПИЛА: Майборода Г.А., яка підтримала пропозиції Котова  Т. О. та Жело Д.В. та 

запропонувала провести повноцінну медіа-кампанію з метою висвітлення позиції РГК БЕБ стосовно 

конкурсного відбору в БЕБ, також запропонувала  додатково проінформувати Консультативну місію 

Європейського союзу про проблеми з проведенням конкурсного відбору в БЕБ. 

ВИСТУПИВ:  Котов Т.О., який запропонував поставити на голосування пропозицію доручити 

голові РГК БЕБ підготувати план комунікацій щодо роботи БЕБ . 

Голосували:  

 Доручити голові РГК БЕБ  Котову Т.О. підготувати план комунікацій щодо роботи БЕБ  та надіслати 

листи до органів державної влади з висвітленням проблем, які виникли з проведенням конкурсного 

відбору в БЕБ. 

За - 10 

Проти  - 0 

Утрималися – 1 

Рішення  прийнято 

УХВАЛИЛИ: Доручили голові РГК БЕБ  Котову Т.О. підготувати план комунікацій щодо роботи 

БЕБ та надіслати листи до органів державної влади з висвітленням проблем, які виникли з 

проведенням конкурсного відбору в БЕБ. 

 

По другому питанню: 

ВИСТУПИВ:  Котов Т.О., який висловив свої застереження щодо створення в БЕБ Комісії з 

проведення конкурсу у порядку просування по службі, що може мати наслідок того що ключові 

вакансії в БЕБ, в тому числі керівників територіальних управлінь БЕБ, будуть заповнені не внаслідок  

проведення відкритого конкурсного відбору, а внаслідок просування по службі. Та запропонував 

відреагувати в такий же спосіб розіславши листи від РГК БЕБ всім зацікавленим суб’єктам.   

ВИСТУПИВ:  Первак Н.М., який також висловив свої застереження щодо створення в БЕБ Комісії 

з проведення конкурсу у порядку просування по службі і зазначив, що це може негативно вплинути 

на якість кадрового забезпечення БЕБ. 
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ВИСТУПИВ: Ткаченко А.В., який запропонував проінформувати адвокатури регіонів, 

представники яких можливо теж будуть брати участь в конкурсі, тому з’являться бажаючі оскаржити 

рішення такої комісії. 

ВИСТУПИВ:  Котов Т.О., поставив на голосування пропозицію звернутись до БЕБ за роз’ясненням  

щодо створення Комісії з проведення конкурсу у порядку просування по служб та за наслідками 

відповіді (або її відсутності) підготувати та надіслати лист органам державної влади та партнерам 

щодо створення в БЕБ Комісії з проведення конкурсу у порядку просування по службі. 

Голосували:  

 Доручити голові РГК БЕБ  Котову Т.О. звернутись до БЕБ за роз’ясненням  щодо створення Комісії 

з проведення конкурсу у порядку просування по служб та за наслідками відповіді (або її відсутності) 

підготувати та надіслати лист органам державної влади та партнерам щодо створення в БЕБ Комісії 

з проведення конкурсу у порядку просування по службі. 

 

За - 8 

Проти  - 0 

Утрималися – 2 

Бондаренко С.В. не приймав участі в голосуванні 

Рішення  прийнято 

УХВАЛИЛИ: Доручили голові РГК БЕБ  Котову Т.О. звернутись до БЕБ за роз’ясненням  щодо 

створення Комісії з проведення конкурсу у порядку просування по служб та за наслідками відповіді 

(або її відсутності) підготувати та надіслати лист органам державної влади та партнерам, щодо 

створення в БЕБ Комісії з проведення конкурсу у порядку просування по службі. 

 

По третьому  питанню: 

ВИСТУПИВ:  Котов Т.О., який повідомив що до нього звернулись представники РГК при НАБУ та 

запропонували розпочати процес консультації щодо створення платформи для взаємодії з 

представниками Рад громадського контролю та Громадських рад з  метою обміну позитивним 

досвідом та координації зусиль в частині державної безпеки та  захисту економіки України. 

Запропонував підтримати такий процес і на початку залучити до нього представників РГК при 

НАБУ, ГР при НАЗК та РГК при ДБР. 

ВИСТУПИВ:  Ткаченко А.В., запропонував долучити до цього процесу  представників Громадської 

ради при АРМА ( Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів). 

ВИСТУПИЛА: Майборода Г.А., яка запропонувала долучити до цього процесу  представників 

Громадської ради при Міністерстві юстиції України. 

ВИСТУПИВ:  Котов Т.О., який запропонував поставити на голосування пропозицію доручити 

голові РГК БЕБ підготувати та надіслати листи з пропозицією створення платформи взаємодії до 

РГК при НАБУ, ГР при НАЗК,  РГК при ДБР, ГР при АРМА та ГР при Мінюсту. 
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Голосували:  

 Про доручення голові РГК БЕБ підготувати та надіслати листи з пропозицією створення платформи 

взаємодії до РГК при НАБУ, ГР при НАЗК,  РГК при ДБР, ГР при АРМА та ГР при Мінюсту. 

 

За - 11 

Проти  - 0 

Утрималися – 0 

Рішення  прийнято 

УХВАЛИЛИ: Доручити голові РГК БЕБ підготувати та надіслати листи з пропозицією створення 

платформи взаємодії до РГК при НАБУ, ГР при НАЗК, РГК при ДБР, ГР при АРМА та ГР при 

Мінюсту. 

 

По четвертому  питанню: 

ВИСТУПИВ: Ткаченко А.В., який  повідомив що ним був опрацьований текст Регламенту РГК БЕБ 

і висловив свої пропозиції стосовно норм, які потребують оновлення. Також повідомив, що  він 

опублікує свої пропозиції у групі РГК для того щоб всі члени РГК могли з ними ознайомитись. 

 

По п’ятому  питанню: 

ВИСТУПИВ:  Котов Т.О., який запропонував доповнити пропозицію Майбороди Г.А. стосовно 

необхідності проінформувати про проблеми з проведенням конкурсного відбору в БЕБ  Українську 

Раду Бізнесу з якою був підписаний меморандум, тим що створити список  адресатів з бізнес 

асоціацій та інститутів громадянського суспільства. 

ВИСТУПИЛА: Майборода Г.А., яка підтримала таку пропозицію Котов Т.О.. 

ВИСТУПИЛИ: Первак Н.М. та Бондаренко С.В., які висловили свої позиції, щодо кола суб’єктів та 

характеру інформування про діяльність БЕБ. 

Голосували:  

Про доручення голові РГК БЕБ підготувати списку організацій та надіслати їм листи  яким 

проінформувати їх про проблеми з проведенням конкурсного відбору в БЕБ.   

За - 9 

Проти  - 1 

Утрималися – 1 

Рішення  прийнято 
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УХВАЛИЛИ: Доручити голові РГК БЕБ підготувати списку організацій та надіслати їм листи  яким 

проінформувати їх про проблеми з проведенням конкурсного відбору в БЕБ.   

 

ВИСТУПИВ:  Котов Т.О., який запропонував призначити наступне засідання РГК БЕБ 22 вересня 

2022 року о 15.30. 

Голосували:  

Призначення наступного засідання РГК БЕБ 22 вересня 2022 року о 15.30. 

За - 11 

Проти  - 0 

Утрималися – 0 

Рішення  прийнято 

 

УХВАЛИЛИ: Призначити наступне засідання РГК БЕБ 22 вересня 2022 року о 15.30. 

 

Голова Ради громадського контролю 

при Бюро економічної безпеки [підпис] 

України 

Секретар Ради громадського 

контролю при Бюро економічної 

безпеки України [підпис] 

Тарас Котов 

Назар ПЕРВАК 
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