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На  № ___________ від  ___________ 

 

 

 

Мовчан В. О. 
 

foi+request-67878-09896177@ 

dostup.pravda.com.ua 

 

Мінекономіки розглянуло Ваш запит на доступ до публічної інформації від 

29.04.2020 (вх. Мінекономіки від 30.04.2020 № ЗІ-587-20) та, в межах своєї 

компетенції, інформує про наступне. 

Згідно пункту 7 розділу 4 протоколу № 16 засідання Кабінету Міністрів 

України від 28.10.2019 (вх. Мінекономіки від 05.11.2019 № 01/73361-19) (додається) 

Міністри зобов’язані забезпечити, згідно з компетенцією з урахуванням відповідних 

положень статті 35 Закону України “Про державну службу”, визначення, не пізніше 

п’яти календарних днів після отримання рішення Кабінету Міністрів щодо такого 

призначення та відповідне інформування Кабінету Міністрів, завдань для 

випробування особам, призначеним на посади державної служби категорії “А” з 

встановленням строку випробування. 

Визначено, що зазначені завдання формуються згідно із стратегічними 

документами діяльності Уряду, передбачивши, що одним із таких завдань має бути 

зміна керівництва територіальних органів (у разі їх наявності) відповідних 

центральних органів виконавчої влади.  

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000074B82C0039117A00  

Підписувач Черних Олександр Олександрович 

Дійсний з 08.10.2019 0:00 по 08.10.2021 0:00 
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Крім того, Міністри зобов’язані забезпечити подання Кабінетові Міністрів 

України інформації про результати випробування не пізніше ніж за два тижні до 

закінчення випробування. 

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 646-р 

Шайтан Олександр Вікторович призначений на посаду заступника Голови 

Державної служби експортного контролю України із встановленням випробування 

строком на шість місяців. 

Листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 30.08.2019 № 17777/0/2-19 

(додається) вищезазначені завдання для випробування Шайтана О. В. на посаді 

заступника Голови Держекспортконтролю було надіслано до Мінекономрозвитку та 

Держекспортконтролю безпосередньо.  

Згідно пункту 7 розділу 4 витягу з протоколу № 16 засідання Кабінету 

Міністрів України від 28.10.2019 Кабінетові Міністрів України направлено листа 

Мінекономіки від 10.02.2020 № 2202-14/7762-01 (додається) з інформацією про 

результати випробування Шайтана О. В. – заступника Голови Держекспортконтролю. 

Листом Мінекономіки від 11.12.2019 № 2202-14/52808-01 (додається) Кабінет 

Міністрів України поінформовано про проведення Міністерством співбесіди з 

кандидатами на зайняття посади заступника Голови Держрезерву, які набрали 

найбільшу загальну кількість балів за результатами складення загального рейтингу 

кандидатів, внесених Кабінетові Міністрів Комісією з питань вищого корпусу 

державної служби, та запропоновано, за результатами співбесіди, на зазначену посаду 

призначити Барабаша Микиту Олександровича за переведенням із Міністерства 

юстиції України без встановлення випробувального терміну. 

Крім того, листом Мінекономіки від 14.11.2019 № 2202-14/47645-01 (додається) 

Кабінетові Міністрів України повідомлено, що за результатами, проведеної з 

кандидатами на посаду Голови Держрезерву співбесіди, рекомендований для 

призначення на зазначену посаду Погорілий Ярослав Андрійович із встановленням 

випробування строком на три місяці відповідно до статті 35 Закону України “Про 

державну службу”. Водночас, вказаним листом Мінекономіки надало пропозиції 

щодо завдань для випробування Погорілого Я. А. на посаді Голови Держрезерву. 
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Також, 14.11.2019 до Кабінету Міністрів України направлено листа 

Мінекономіки № 2202-14/47641-01 (додається) з інформацією, що за результатами 

співбесіди з кандидатами на зайняття посади Голови Держгеокадастру може бути 

призначений Башлик Денис Олександрович із встановленням випробування строком 

на три місяці. Одночасно, вказаним листом Мінекономіки надало пропозиції щодо 

завдань для випробування Башлика Д. О. на посаді Голови Держгеокадастру. 

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1142-р 

Погорілий Ярослав Андрійович призначений на посаду Голови Державного 

агентства резерву України із встановленням випробування строком на три місяці. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1138-р 

Башлика Дениса Олександровича призначено Головою Державної служби України 

з питань геодезії, картографії та кадастру, встановивши випробування строком на три 

місяці. 

Листом Мінекономіки від 10.12.2019 № 2202-14/52488-03 (додається) 

Держрезерву надіслано завдання, визначені для випробування Погорілого Я. А. на 

посаді Голови Держрезерву. 

Листом Мінекономіки від 11.12.2019 № 2202-14/53141-03 (додається) 

Держгеокадастру надіслано перелік завдань, визначених для випробування       

Башлика Д. О. на посаді Голови Держгеокадастру. 

Листом Мінекономіки від 13.12.2019 № 2202-14/53835-01 (додається) Кабінет 

Міністрів України повторно поінформовано про визначення завдань для 

випробування Погорілого Я. А. – Голови Держрезерву та Башлика Д. О. – Голови 

Держгеокадастру. 

Відповідно до пункту 7 розділу 4 витягу з протоколу № 16 засідання Кабінету 

Міністрів України від 28.10.2019 листом Мінекономіки від 12.02.2020 № 2202-

14/8625-01 (додається) Кабінетові Міністрів України повідомлено про результати 

випробування Погорілого Я. А. – Голови Держрезерву, а листом Мінекономіки від 

06.02.2020 № 2202-14/6668-01 (додається) – про результати випробування         

Башлика Д. О. – Голови Держгеокадастру. 

Листом Мінекономіки від 26.12.2019 № 2202-14/56476-01 (додається) Кабінет 

Міністрів України поінформовано про проведення Міністерством співбесіди з 
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кандидатами на зайняття посади Голови Державного космічного агентства, які 

набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складення загального 

рейтингу кандидатів, внесених Кабінетові Міністрів Комісією з питань вищого 

корпусу державної служби, та запропоновано, за результатами співбесіди, на 

зазначену посаду призначити Усова В. В. із встановленням випробування строком на 

шість місяців відповідно до статті 35 Закону України “Про державну службу”. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 60-р Усова 

Володимира Володимировича призначено Головою Державного космічного 

агентства України, встановивши випробування строком на шість місяців. 

Листом Мінекономіки від 11.02.2020 № 2202-14/8205-03 (додається) 

Державному космічному агентству України надіслано завдання, визначені для 

випробування Усова В. В. на посаді Голови зазначеного Агентства.  

Кабінет Міністрів України поінформовано про визначення вищенаведених 

завдань Усову В. В. листом Мінекономіки від 11.02.2020 № 2202-14/8206-01 

(додається). 

Станом на сьогодні, строк випробування Усова В. В. на посаді Голови 

Державного космічного агентства не закінчився.  

Листом Мінекономіки від 06.02.2020 № 2202-14/6901-01 (додається) Кабінет 

Міністрів України поінформовано про проведення Міністерством співбесіди з 

кандидатами на зайняття посади Голови Держекспортконтролю, які набрали 

найбільшу загальну кількість балів за результатами складення загального рейтингу 

кандидатів, внесених Кабінетові Міністрів Комісією з питань вищого корпусу 

державної служби, та запропоновано, за результатами співбесіди, на зазначену посаду 

призначити Павліченка О. А. із встановленням випробування строком на три місяці. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 188-р 

Павліченка Олександра Анатолійовича призначено Головою 

Держекспортконтролю, встановивши випробування строком на три місяці. 

Листом Мінекономіки від 11.03.2020 № 2202-14/17074-03 (додається) 

Держекспортконтролю доведені завдання, визначені для випробування          

Павліченка О. А. на посаді Голови зазначеної Служби.  
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Кабінет Міністрів України поінформовано про визначення вищенаведених 

завдань Павліченку О. А. листом Мінекономіки від 11.03.2020 № 2202-14/17073-01 

(додається). 

Станом на сьогодні, строк випробування Павліченка О. А. на посаді Голови 

Держекспортконтролю не закінчився.  

21.02.2020 до Кабінету Міністрів України направлено листа Мінекономіки       

№ 2202-14/11613-01 (додається) з інформацією, що за результатами співбесіди з 

кандидатами на зайняття посади Голови Держпраці може бути призначений       

Дегнера І. А. із встановленням випробування строком на три місяці. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 190-р Дегнеру 
Ігоря Анатолійовича призначено Головою Держпраці, встановивши випробування 

строком на три місяці. 

Листом Мінекономіки від 04.03.2020 № 2202-14/14830-03 (додається) 

Держпраці направлено завдання, визначені для випробування Дегнери І. А. на посаді 

Голови Держпраці.  

Кабінет Міністрів України поінформовано про визначення вищенаведених 

завдань Дегнері І. А. листом Мінекономіки від 04.03.2020 № 2202-14/14828-01 

(додається). 

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020   

№ 256 “Деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, 

працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час 

встановлення карантину у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної з поширенням 

випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” були переглянуті завдання для випробування Дегнери І. А. та пункт 5 

“Зміна керівництва територіальних органів Державної служби України з питань 

праці” виключено. 

Кабінет Міністрів України про перегляд завдання для випробування          

Дегнери І. А. повідомлений листом Мінекономіки від  22.04.2020 № 2202-14/25919-01 

(додається). 
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Держпраці направлено листа Мінекономіки від 27.04.2020 № 2202-14/26719-03 

(додається) із пропозицією питання зміни керівництва територіальних органів 

Служби вирішувати в робочому порядку. 

Станом на сьогодні, строк випробування Дегнери І. А. на посаді Голови 

Держпраці не закінчився.  

За результатами співбесіди з кандидатами на зайняття посади першого 

заступника Голови Держгеокадастру, 25.02.2020 до Кабінету Міністрів України було 

направлено листа Мінекономіки № 2202-14/12470-01 (додається) із пропозицією щодо 

призначення на таку посаду Мороз Ю. А. із встановленням випробування строком на 

шість місяців. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 467-р        

Мороз Юлію Анатоліївну призначено першим заступником Голови 

Держгеокадастру, встановивши випробування строком на шість місяців. 

Станом на сьогодні завдання, визначені для випробування Мороз Ю. А. на 

зазначеній посаді, встановлюються. 
 

Крім того повідомляємо, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

03.03.2020 № 203-р Черних Олександра Олександровича призначено державним 

секретарем Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, без встановлення випробування. 

 

Щодо кількості звільнених працівників Мінекономіки у 2019 році та за період з 

01.01.2020 по 29.04.2020 повідомляємо. 

 У 2019 році звільнено усього 107 осіб, у тому числі 9 осіб у зв’язку із 

скороченням посади державної служби внаслідок зміни структури та штатного 

розпису Міністерства без скорочення чисельності або штату державних службовців, 

згідно пункту 1 частини першої статті 87 Закону України “Про державну службу” (з 

них 3 особи пенсійного віку). 

За період з 01.01.2020 по 29.04.2020 звільнено усього 100 осіб, у тому числі 29 

осіб у зв’язку із скороченням посади державної служби внаслідок зміни структури та 

штатного розпису Міністерства без скорочення чисельності або штату державних 
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службовців, згідно пункту 1 частини першої статті 87 Закону України “Про державну 

службу” (з них 2 особи пенсійного віку). 
 

Стосовно наказів про реорганізацію (ліквідацію, перетворення) територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України (далі – підпорядковані органи); наказів 

щодо звільнення керівництва зазначених органів; КРІ голів та заступників голів 

підпорядкованих органів повідомляємо наступне. 

Статтею 21 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” (далі-

Закон) передбачено, що пропозиції стосовно утворення, реорганізації та ліквідації 

територіальних органів центрального органу виконавчої влади на розгляд міністрові 

вносить керівник центрального органу виконавчої влади. 

Відповідно до частини п’ятої статті 21 Закону керівники та заступники 

керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади 

призначаються на посади та звільняються з посад керівником центрального органу 

виконавчої влади відповідно до законодавства про державну службу. 

Тому, з огляду на вищезазначене, Мінекономіки направило копії Вашого 

запиту до Держгеокадастру, Держпродспоживслужби та Держпраці (підпорядкованих 

органів Міністерства з територіальними органами) для розгляду, в межах компетенції, 

та надання відповіді згідно чинного законодавства. 

 

Державний секретар Міністерства  
розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України 

      

  

Олександр ЧЕРНИХ 
 

 

 

 

Ліщук, тел. 200-45-30 
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