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ПРОТОКОЛ № 2 
засідання Ради громадського контролю  
при Бюро економічної безпеки України 

 
м. Київ                 12 жовтня  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 
4. Жело Денис Вікторович 
5. Кіцул Сергій Юрійович 
6. Котов Тарас Олександрович – в режимі відеоконференції.  
7. Лавровський Михайло Ігорович 
8. Майборода Ганна Анатоліївна 
9. Марчак Дарія Миколаївна  
10. Морозовський Андрій Сергійович 
11. Первак Назар Михайлович 
12. Романюк Євгеній Олександрович 
13. Тищук Тетяна Анатоліївна 
14. Ткаченко Андрій В’ячеславови 

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

Порядок денний: 
1. Затвердження Регламенту РГК. 
2. Затвердження поточних завдань РГК 
3. Організаційні питання роботи РГК. 

 
 
 
ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який запитав у секретаря РГК Первака Н.М., чи надходили 
звернення від членів РГК із позицією з питань порядку денного в електронному документі з 
кваліфікованим електронним підписом. 
 
ВИСТУПИВ: Первака Н.М., який повідомив, що таких звернень не надходило. 
 
По першому питанню:  
СЛУХАЛИ: про затвердження Регламенту РГК. 
 
ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який запропонував взяти за основу проект Регламенту 
завчасно надісланий секретарем членам РГК, відповідно до протоколу засідання РГК №1 від 
21.09.2021р. 
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Голосували: 
Взяти за основу проект Регламенту надісланий секретарем РГК. 
За – 14 
Проти – 0   
Утрималися – 0      
 
 
УХВАЛИЛИ: взяти за основу проект Регламенту надісланий секретарем РГК. 
 
ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який зазначив, що оскільки надісланий секретарем членам РГК  
проект Регламенту взятий за основу, то немає потребм розглядати кожен розділ та пункт 
проекту Регламенту окремо, і запропонував  розглянути лише ті пункти до яких є 
пропозиції членів РГК. Оскільки свої пропозиції до проекту Регламенту надав лише Єрашов 
А. Є., було запропоновано розглядати кожну його правку окремо. 
 
ВИСТУПИВ: Первак Н.М., який  повідомив, що з ним, як з секретарем РГК завчасно 
зв’язувався Єрашов А.Є., який повідомив про те що він не зможе прийняти участі в 
засіданні 12 жовтня 2021 року, та проінформував, що  доручив Глазковій К.С. представити 
та аргументувати його правки під час засідання. 
 
ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г. зачитав правку Єрашова А.Є. до пункту 4.7 проекту 
Регламенту, якою пропонується зобов’язати членів РГК у разі відсутності їх на засіданні 
письмово викладати своє рішення  по кожному питанню порядку денного засідання. 
 
ВИСТУПИЛА: Глазкова К.С., яка аргументувала таку пропозицію тим, що члени РГК є 
делегованими громадськістю особами і навіть вразі їх відсутності на засіданні  вони 
зобов’язані заявляти свою позицію по всіх питаннях порядку денного. 

ВИСТУПИЛИ: Марчак Д.М., Бондаренко С.В., Кіцул С.Ю. висловили свою позицію, 
щодо запропонованої правки. Під час обговорення було зазначено, що така пропозиція 
суперечить п. 15 та абз.2 п.17 Положення про Раду громадського контролю при Бюро 
економічної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 серпня 2021 р. № 872. 

Голосували: 
за включення правки Єрашова А.Є.  до пункту 4.7 проекту Регламенту. 
За – 1 
Проти – 6   
Утрималися – 7     
 
 
УХВАЛИЛИ: відхилити правку Єрашова А.Є.  до пункту 4.7 проекту Регламенту. 
 
ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г. зачитав правку Єрашова А.Є. до пункту 5.1 проекту 
Регламенту, якою пропонується проводити закрите засідання РГК лише за письмової згоди 
усіх членів ради. 
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ВИСТУПИЛИ: Глазкова К.С., Марчак Д.М., Бондаренко С.В., Кіцул С.Ю., Ткаченко А.В., 
Майборода Г.А.  висловили свою позицію, щодо запропонованої правки. 
 
Голосували: 
за включення правки Єрашова А.Є.  до пункту 5.1 проекту Регламенту. 
За – 0 
Проти – 6   
Утрималися – 7     
Котов Т.О. не приймав участь у голосуванні.  
 
УХВАЛИЛИ: відхилити  правку Єрашова А.Є.  до пункту 5.1 проекту Регламенту. 
 
ВИСТУПИЛА: Майборода Г.А., яка запропонувала  пункт 5.1 проекту Регламенту   
викласти у такій редакції: «Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться 
відкрито. За рішенням Ради у виняткових випадках може бути проведено закрите засідання 
Ради або в закритому режимі може бути розглянуто окреме питання під час засідання Ради». 
 
Голосували: 
за включення правки Майбороди Г.А. до пункту 5.1 проекту Регламенту. 
За – 13 
Проти – 0   
Утрималися – 0     
Під час голосування Котов Т.О. не приймав участь у голосуванні.  
 
УХВАЛИЛИ: прийняти правку та затвердити пункт 5.1 проекту Регламенту у такій 
редакції:  «Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться відкрито. За 
рішенням Ради у виняткових випадках може бути проведено закрите засідання Ради або в 
закритому режимі може бути розглянуто окреме питання під час засідання Ради». 
 
ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який  зачитав правку Єрашова А.Є. до пункту 5.4.1 проекту 
Регламенту, якою пропонується, щоб інформація по дату, час і місце проведення засідання 
РГК доводилась до членів РГК не пізніше ніж за десять робочих днів до початку засідання, 
замість запропонованих в проекті 3 робочих днів. 
 
ВИСТУПИЛИ: Глазкова К.С., Марчак Д.М., Бондаренко С.В., Кіцул С.Ю., Лавровський 
М.І., Майборода Г.А.  висловили свою позицію, щодо запропонованої правки. 
 
ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який  запропонував  врахувати  правку Єрашова А.Є. до 
пункту 5.4.1 проекту Регламенту, доповнивши цей пункт та викласти  його у такій редакції: 
«Інформація про дату, час і місце проведення засідання Ради, а також про проект порядку 
денного засідання, крім випадків, передбачених окремими рішеннями Ради, оприлюднюється 
на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки та доводиться до відома членів Ради не 
пізніше ніж за десять робочих днів до початку засідання. У виняткових випадках така  
інформація доводиться до відома членів Ради не пізніше ніж за три робочих дні до початку 
засідання». 
 
Голосували: 
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за включення правки Єрашова Є.А. та Вороніна Я.Г. до пункту 5.4.1 проекту Регламенту.  
За – 13 
Проти – 0   
Утрималися – 0     
Котов Т.О. не приймав участь у голосуванні.  
 
УХВАЛИЛИ: прийняти правку та затвердити пункт 5.4.1 проекту Регламенту у такій 
редакції:  «Інформація про дату, час і місце проведення засідання Ради, а також про проект 
порядку денного засідання, крім випадків, передбачених окремими рішеннями Ради, 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки та доводиться до 
відома членів Ради не пізніше ніж за десять робочих днів до початку засідання. У 
виняткових випадках така  інформація доводиться до відома членів Ради не пізніше ніж за 
три робочих дні до початку засідання». 
 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г зачитав правку Єрашова А.Є. до пункту 5.6 проекту 
Регламенту, зазначивши що дана правка  є аналогічною за змістом до раніше відхиленої 
правки до пункту 4.7 проекту Регламенту, якою пропонувалось зобов’язати членів РГК 
у разі відсутності їх на засіданні  письмово викладати своє рішення по кожному 
питанню порядку денного засідання. Окрім цього права та обов’язки членів РГК 
прописані в Положенні про Раду громадського контролю при Бюро економічної безпеки 
України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. 
№ 872. 

ВИСТУПИЛА: Марчак Д.М., яка також погодилась, що правка Єрашова А.Є. до пункту 
5.6 проекту Регламенту є аналогічною до раніше відхиленої правки. 
 
Голосували: 
за включення запропонованої Єрашовим А.Є. правки до пункту 5.6 проекту Регламенту. 
За – 0 
Проти – 6   
Утрималися – 7     
Котов Т.О. не приймав участь у голосуванні.  
 
УХВАЛИЛИ: відхилити правку Єрашова А.Є. до пункту 5.6 проекту Регламенту. 

ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г зачитав правку Єрашова А.Є. до пункту 5.8 проекту 
Регламенту, якою запропоновано обмежити перелік осіб, які можуть запрошуватися на 
засідання РГК. Зазначена правка прямо суперечить п. 19 Положення про Раду 
громадського контролю при Бюро економічної безпеки України, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 872. 

Голосували: 
за включення запропонованої Єрашовим А.Є. правки до пункту 5.8 проекту Регламенту. 
За – 0 
Проти – 6   
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Утрималися – 7     
Котов Т.О., не приймали участь у голосуванні. 
 
УХВАЛИЛИ: відхилити правку Єрашова А.Є. до пункту 5.8 проекту Регламенту. 
 
ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який  зачитав правку Єрашова А.Є. з пропозицією виключити 
пункт 5.10 з проекту Регламенту, яким передбачається визначити тривалість засідання РГК 
не більше 2-х годин. 
 
ВИСТУПИЛИ: Марчак Д.М., Глазкова Е.С.,  Бондаренко С.В., Кіцул С.Ю., Майборода 
Г.А. висловили свою позицію, щодо запропонованої правки. 
 
Голосували: 
за правку запропоновану Єрашовим А.Є., щодо виключення пункту 5.10 з проекту 
Регламенту. 
За – 7 
Проти – 2   
Утрималися – 3     
Котов Т.О., Жело Д.В. не приймали участь у голосуванні.  
 
УХВАЛИЛИ:  прийняти правку Єрашова А.Є. та виключити пункт 5.10 з проекту 
Регламенту. 
 
ВИСТУПИВ: Ткаченко А.В., щодо необхідності виключення другого речення пункту 6.3 
проекту Регламенту 
 
ВИСТУПИЛИ: Воронін Я.Г., Глазкова К.С., Марчак Д.М., Бондаренко С.В., Лавровський 
М.І., Романюк Є.О., Первак Н.М., Майборода Г.А.  висловили свою позицію, щодо 
запропонованої правки. 
 
Голосували: 
за пропозицію підготувати нову редакцію пункту 6.3 проекту Регламенту. 
За – 12 
Проти – 0   
Утрималися – 1     
Котов Т.О. не приймав участь у голосуванні.  
 
УХВАЛИЛИ:  підготувати нову редакцію пункту 6.3 проекту Регламенту. 
 
По другом питанню:  
СЛУХАЛИ: Затвердження поточних завдань РГК. 
 
ВИСТУПИЛИ: Воронін Я.Г., Глазкова К.С., Марчак Д.М., Ткаченко А.В., Первак Н.М., 
Майборода Г.А.  висловили свою позицію, щодо поточних завдань РГК. 
 
ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який підсумовуючи результати обговорення другого питання 
порядку денного запропонував кожному члену РГК організаційно долучитися до наступних 
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заходів: 1) сформувати та/або визначити платформи для комунікації щодо донесення до 
суспільства інформації про РГК та майбутнє роботи БЕБ України: 2) проаналізувати 
найкращий світовий досвід щодо роботи правоохоронних органів в сфері економіки; 3) 
напрацювати алгоритм організації отримання інформації про кандидатів на посади в БЕБ 
України; 4) запропонувати план робіт для обговорення на наступному засіданні.  
 
ВИСТУПИЛИ: Глазкова К.С. та Марчак Д.М. які запропонували підготувати проект 
інформаційного повідомлення щодо майбутньої роботи БЕБ України для обговорення із 
членами РГК.  
 
Голосували: 
за пропозицію доручити Глазковій К.С. та Марчак Д.М. підготувати проект інформаційного 
повідомлення щодо майбутньої роботи БЕБ України для обговорення разом із членами РГК 
у строк до 21.10.2021р.  
 
За – 13 
Проти – 0   
Утрималися – 0    
Котов Т.О. не приймав участь у голосуванні.  
 
УХВАЛИЛИ: доручити Глазковій К.С. та Марчак Д.М. підготувати проект інформаційного 
повідомлення щодо майбутньої роботи БЕБ України для обговорення разом із членами РГК 
у строк до 21.10.2021р. 
 
По третьому  питанню:  
СЛУХАЛИ:  про організаційні питання роботи РГК. 
 
ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який звернуся до секретаря РГК, щодо стану виконання 
доручень визначених на попередньому засіданні РГК.  
 
ВИСТУПИВ: Первак Н.М., який повідомив, що всі доручення ним виконані, а саме 
підготовлений проект Регламенту, створена сторінка РГК в соціальній мережі Фейсбук 
(www.facebook.com/Рада-громадського-контролю-при-Бюро-економічної-безпеки-
112479204533541), зареєстрована електрона пошта РГК (rgk.beb@gmail.com) та створена 
чат-група членів РГК в Телеграм. 
 
 
ВИСТУПИВ: Воронін Я.Г., який запропонував визначити дату наступного засідання РГК 
при Бюро економічної безпеки України – 4 листопада  2021 р. о 16:00 
 
Голосували: 
За – 11 
Проти – 0   
Утрималися – 1 
Котов Т.О., Жело Д.В. не приймали участь у голосуванні.  
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УХВАЛИЛИ: Призначити наступне засідання РГК при Бюро економічної безпеки України 
на 4 листопада  2021р. о 16:00. 
 
Голова Ради громадського контролю 
при Бюро економічної безпеки 
України 
 
 
 

 
[підпис]                           Яків ВОРОНІН  

Секретар Ради громадського 
контролю при Бюро економічної 
безпеки України 
 

 
 

[підпис]                           Назар ПЕРВАК  

  
 
 
 


