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Національне агентство України  

  з питань державної служби 

 

Державне агентство з питань електронного урядування України (далі – 

Агентство) відповідно до пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2016 року № 246, надає інформацію про результати 

конкурсного відбору на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ, 

які віднесені до посад державної служби категорії «В», проведеного 

відповідно до наказу Агентства від 23.10.2017 № 118-к «Про оголошення 

конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ, які віднесені 

до посад державної служби категорії «В»: 

№ п/п Найменування посади Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Примітка 

1. Державний експерт експертної 

групи з питань реалізації 

проектів цифрової 

трансформації генерального 

департаменту цифрової 

трансформації (000197) 

Ткач  

Валерія 

Сергіївна 

17,63 Переможець 

конкурсу 

Колесник 

Роман 

Андрійович 

15,06 Другий за 

результатами 

конкурсу 

кандидат 

2. Державний експерт експертної 

групи з питань реалізації 

проектів цифрової 

трансформації генерального 

департаменту цифрової 

трансформації (000198) 

Салєнко 

Євгеній 

Юрійович 

13,53 Переможець 

конкурсу 
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3. Державний експерт експертної 

групи з питань розвитку 

цифрової інфраструктури 

генерального департаменту 

цифрової трансформації 

(000199) 

Беньковський 

Станіслав 

Богданович 

15,93 Переможець 

конкурсу 

Клочкова 

Алеся 

Костянтинівна 

13,17 Другий за 

результатами 

конкурсу 

кандидат 

4. Державний експерт експертної 

групи з питань міжнародної 

діяльності генерального 

департаменту цифрової 

трансформації (000202) 

Бобильова 

Ірина 

Олександрівна 

16,14 Переможець 

конкурсу 

5. Державний експерт експертної 

групи з питань міжнародної 

діяльності генерального 

департаменту цифрової 

трансформації (000203) 

Швечикова-

Плавська 

Ярослава 

Павлівна 

15,6 Переможець 

конкурсу 

 

6. Державний експерт експертної 

групи з питань стратегічного 

планування генерального 

департаменту цифрової 

трансформації  (000196) 

Бас  

Ольга 

Михайлівна 

15,6 Переможець 

конкурсу 

Клочкова 

Алеся 

Костянтинівна 

14,6 Другий за 

результатами 

конкурсу 

кандидат 

7. Державний експерт експертної 

групи з питань стратегічного 

планування генерального 

департаменту цифрової 

трансформації (000201) 

Коновал 

 Вадим 

Олександрович 

17,2 Переможець 

конкурсу 

Проценко 

Софія 

Федорівна 

16,2 Другий за 

результатами 

конкурсу 

кандидат 
 

Комісією не визначено переможця на зайняття вакантної посади 

державного експерта експертної групи з питань розвитку цифрової 

інфраструктури генерального департаменту цифрової трансформації 

(000200). 
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