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Щодо запиту на отримання
публічної інформації

Мінекономіки розглянуло запит Богатиря В. на отримання публічної 
інформації від 14.02.2022, що надійшов із Секретаріату Кабінету Міністрів 
України (вх. Мінекономіки від 17.02.2022 № ЗІ-179-22), та в межах своєї 
компетенції повідомляє.

 Щодо інформації про іноземних громадян, які працювали у період               
з 2014 року по теперішній час на посадах державної служби категорії “А”          
в Мінекономіки та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого 
віце-прем’єр-міністра України - Міністра економіки України, інформуємо про 
відсутність призначень зазначених категорій осіб на вказані посади.

Водночас зазначаємо, що відповідно до Закону України “Про державну 
службу” на посади державної служби, в тому числі на посади державної 
служби категорії “А” (вищий корпус державної служби), призначаються 
громадяни України, які пройшли конкурсний відбір.

Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 
(зі змінами), передбачено, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає 
Комісії з питань вищого корпусу державної служби або конкурсній комісії 
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через Єдиний портал вакансій державної служби, зокрема, реквізити 
документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Щодо інформації про іноземних громадян, які працювали на керівних 
посадах та в наглядових радах особливо важливих для економіки підприємств 
в період з 2014 року і по теперішній час, в межах компетенції повідомляємо.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 927 «Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» були внесені 
зміни до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів 
господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, відповідно до яких, 
завдання щодо організаційного, інформаційного, матеріально-технічного 
забезпечення діяльності комітету з призначення керівників особливо важливих 
для економіки підприємств були покладені на Мінекономіки.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1788 
Урядом обрано членами наглядової ради акціонерного товариства «Українська 
залізниця» Долла Александера, Карновскі Якуба, Хафера Гепарда як 
незалежних членів та Ломджарію Давіда як представника держави.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1580 
Уряд погодив кандидатури Андреасена Педера Остермарка, Доббені Даніеля, 
Остоїча Деяна та Піонковскі Романа на посади незалежних членів наглядової 
ради приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія 
«Укренерго».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 1086 
Уряд погодив кандидатуру Мужеля Олександра на посаду незалежного члена 
наглядової ради публічного акціонерного товариства «Центренерго». 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 812 Уряд 
погодив кандидатури Чадама Яна та Беттонвіль Уберт на посади незалежних 
членів наглядової ради акціонерного товариства «Магістральні газопроводи 
України». 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 494 Уряд 
обрав членами наглядової ради акціонерного товариства «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України» Лескуа Бруно Жана Гастона, Людо 
Ван дер Хейдена, Споттісвуд Клер Мері Джоан як незалежних членів. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 293 Уряд 
обрав членом наглядової ради публічного акціонерного товариства 
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Роберта Бенша як 
представника держави.
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 64 
Урядом тимчасово, до призначення в установленому порядку голови 
правління акціонерного товариства «Українська залізниця», виконання 
обов'язків голови правління зазначеного товариства було покладено на члена 
правління акціонерного товариства «Українська залізниця» Марчека Желька. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 653 Уряд 
обрав членом наглядової ради акціонерного товариства «Українська 
залізниця» Аудіцкаса Адомаса як представника держави.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 № 544 Уряд 
погодив кандидатуру Уолша Стівена Лерда на посаду члена наглядової ради 
приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» як незалежного члена.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 360 Уряд 
погодив кандидатури Аббелоос Стена Марселя та Шейфеле Роджера Альберта  
на посади членів наглядової ради державного підприємства «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль» як незалежних членів. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 66 Уряд 
погодив кандидатури Верховена Патріка, Вольфганга Хуртьєна, Шоонховена 
Яна на посади членів наглядової ради державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України» як незалежних членів. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 731 Уряд 
погодив кандидатури Карновскі Якуба, Дженсена Томi, Плеска Беноіта, 
Салувера Джоони на посади членів наглядової ради публічного акціонерного 
товариства «Укрпошта» як незалежних членів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 715 Уряд 
погодив кандидатури Шевкі Аджунера, Педера Остермарка Андреасена, 
Олів’єра Апперта, Луїджі де Франсісі на посади членів наглядової ради 
державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» як 
незалежних членів. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 432 Уряд 
обрав членами наглядової ради публічного акціонерного товариства 
«Українська залізниця» Ослунда Пер Андерса, Андреаса Матьє, Крістіана 
Олівера Куна, Аджунера Шевкі як незалежних членів та Білака Е. Даніеля як 
представника держави. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 42 Уряд 
відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості управління об’єктами 
державної власності в оборонно-промисловому комплексі» призначив членом 
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наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Тетера Ентоні 
Джона.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 892 
Уряд обрав членами наглядової ради публічного акціонерного товариства 
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Лескуа Бруно Жана 
Гастона, Споттісвуд Клер Мері Джоан, Хохштайна Амоса і Хейсома Стівена 
Джона як незалежних членів. 

З повагою
Виконувач обов’язків державного секретаря 
Міністерства економіки України                            Олена БОЯРКІНА 
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