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ПОЛОЖЕННЯ
про критерії оцінювання
кандидата на посаду члена Ради громадського контролю
при Державному бюро розслідувань
1. Загальні положення
1.1.
Положення «Про критерії оцінювання кандидата на посаду члена Ради
громадського контролю при Державному бюро розслідувань» (надалі - Положення «Про
критерії оцінювання») розроблено на підставі: «Порядку формування Ради громадського
контролю при державному бюро розслідувань» і «Положення про Раду громадського
контролю при Державному бюро розслідувань», затверджених Указом Президента України
від 5 лютого 2020 року № 42/2020, та «Регламенту роботи Конкурсної комісії з добору членів
Ради громадського контролю при державному бюро розслідувань», схваленого на засіданні
Конкурсної комісії РГК ДБР (протокол від 9 березня 2020 року № 1) і затвердженого наказом
Директора ДБР від 9 березня 2020 року №……
1.2.
Положення «Про критерії оцінювання» визначає методику рейтингового
оцінювання кожного кандидата, який бере участь у відкритому конкурсі на посаду члена
РГК ДБР, на кожному з етапів проведення конкурсних процедур, а саме:
1. Подання Заяву і пакету документів кандидата на участь у конкурсі відповідно до
Оголошення про конкурс.
2. Відкритого рейтингового персоніфікованого інтернет-голосування за кожного
кандидата.
3. Написання ЕСЕ на запропоновану тему.
4. Індивідуальної співбесіди кандидата з членами Комісії РГК ДБР.
5. Підведення підсумків конкурсу та визначення списку з 15 осіб для призначення їх
членами РГК ДБР за наказом Директора ДБР.
1.3.
Оцінювання якостей кожного кандидата здійснюється кожним членом Комісії
РГК ДБР індивідуально за окремим критеріями та відповідними балами, визначеними цим
Положенням.
Загальна максимальна сума балів, що може бути набрана кожним кандидатом в члени
РГК ДБР становить 100 (сто) балів, що розподіляються за окремими критеріями
(показниками) на кожному етапі конкурсу.

Середньозважений бал оцінювання кожного кандидата за кожний, з нижче
зазначених, етапів конкурсу, а саме: А) Мотиваційний лист і пакет документів; Б) ЕСЕ; В)
Співбесіда, вираховується за такою формулою:
Середньозважений бал становить результат поділу суми виставлених балів за
всіма критеріями кожним членом Комісії на кількість членів комісії, які брали участь в
оцінюванні кандидата, тобто:
Б(с)+Б(м)+Б(к)+Б(б)+Б(п) = S(з) : 5/4/3 = СЗБ, де:
Б – бали, виставлені кожним членом комісії,
літера в дужках – перша літера з прізвища члена Комісії,
5/4/3 – кількість членів Комісії, які брали участь в оцінюванні,
СЗБ – середньозважений бал, отриманий кожний кандидатом за відповідний етап конкурсу.
2. Критерії (показники) добору кандидатів в члени РГК ДБР
2.1. Базові, що підлягають обов’язковій оцінці кожним членом Комісії РГК ДБР в
балах, виходячи з такого розрахунку :
2.1.1. Заява і пакет документів, доданих до неї – max. 10 балів - з яких
нараховується така кількість балів:
⮚ Мотиваційний лист = 0-7 балів
⮚ Сертифікати, дипломи, грамоти, відзнаки, рекомендаційні листи = 0-3 бали
2.1.2. За результатами відкритого персоніфікованого інтернет-голосування по
кожній кандидатурі - max. 30 балів – з яких нараховується відповідна кількість балів у
залежності від місця у рейтинговому списку з 30 осіб:
⮚ 1-10 місце у рейтинговому списку = 30 балів
⮚ 11-20 місце у рейтинговому списку = 20 балів
⮚ 21-30 місце у рейтинговому списку = 10 балів
2.1.3. За результатами перевірки членами Комісії РГК ДБР написаного кандидатом
ЕСЕ - max. 20 балів, з яких у залежності від якості ЕСЕ нараховуються така кількість
балів:
⮚ грамотність та логічність написаного тексту = 0-5 балів
⮚ за розкриття теми ЕСЕ = 0-15 балів
ПРИМІТКА: Написання ЕСЕ здійснюється одночасно усіма 30-ма учасниками
конкурсу в одному приміщенні протягом - до 90 хвилин, шляхом набирання тексту на
індивідуальних комп’ютерах/ноутбуках, обсягом не більше 3-х сторінок тексту А-4 14 кгл.
з міжрядковим інтервалом 1,5.
До початку написання ЕСЕ кожному учаснику присвоюється індивідуальний
цифровий шифр, який позначається перед текстом у правому верхньому куті кожної сторінки
тексту. Після завершення написання, текст ЕСЕ роздруковується у 2-х примірниках в
присутності автора і одного з членів Комісії РГК ДБР. Один примірник тексту ЕСЕ
вручається автору, другий – залишається у члена Комісії з підписом автора без розшифровки
його/її прізвища.

Кожне написане 30-ма учасниками конкурсу і роздруковані ЕСЕ копіюються в
кількості 4-х примірників і вручається Головою Комісії РГК ДБР кожному її члену по
одному примірнику загальною кількістю 30 ЕСЕ - під підпис члена Комісії у загальній
відомості з зазначеними 30 прізвищами конкурсантів.
Кожен член Комісії протягом ДВОХ робочих знайомиться з 30-ма ЕСЕ та оцінює
кожне з них з розрахунку 0-20 балів за оціночними критеріями, зазначеними у п.2.1.3. цього
Положення.
На ТРЕТІЙ день, після написання ЕСЕ, відбувається засідання Комісії, на якому
члени Комісії підраховують середньозважений бал за кожне написане ЕСЕ за формулою,
зазначеною в ч. 3 пункту 1.3. цього Положення.
2.1.4. За результатами індивідуальної співбесіди з кожним з кандидатів кожен член
Комісії РГК ДБР оцінює особисті якості і здатність кандидата у члени РГК ДБР - max. 40
балів з внутрішнім розподілом за такими критеріями(показниками):
⮚
⮚
⮚

Досвід у сфері професійної та/або громадської діяльності протягом останніх
10 років = 0-5 балів
Знання та розуміння основних завдань і повноважень РГК ДБР = 0-5 балів
Мотивація участі кандидата у діяльності РГК ДБР та його/її моральнопсихологічні якості, включаючи доброчесність, репутацію та здатність
виконувати повноваження члена РГК ДБР = 0-30 балів

ПРИМІТКА: Під час співбесіди кожен член комісії має право поставити конкурсанту будьякі запитання, але - обов’язково в межах 3-х вище зазначених якісних показників.

3. Методика оцінювання та складання рейтингового списку
з 15 кандидатів, які рекомендуються Директору ДБР для призначення членами РГК
ДБР
3.1.
Комісія сумує всі середньозважені бали, отримані кожним конкурсантом за
результатами усіх етапів конкурсного добору. За сумарною кількістю балів складається
фінальний рейтинговий список всіх кандидатів, які взяли участь у конкурсі: від
найбільшого сумарного балу до найменшого - в кількості 15 осіб - для призначення їх до
складу членів РГК ДБР.
3.2.
Рішення про список з 15 осіб для призначення Директором ДБР на посаду
члена Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань ухвалюється на
засіданні Комісії РГК ДБР.
Члени комісії: ____________________________ Ю.Бутусов
___________________________ Т.Козаченко
____________________________ Р.Маселко
____________________________ В. Пехньо

