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роботи Конкурсної комісії з добору членів Ради громадського контролю
при Державному бюро розслідувань
І. Загальні положення
1.1.
Конкурсна комісія з добору членів Ради громадського контролю при
Державному бюро розслідувань (надалі – «Комісія РГК ДБР») утворена наказом
Директора Державного бюро розслідувань ( надалі – «Директор ДБР») від 25 лютого
2020 року № 46 "Про затвердження персонального складу Конкурсної комісії з
формування Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань",
виданого на виконання Указу Президента України № 42/2020 від 5 лютого 2020 року.
1.2.
Регламент роботи Комісії РГК ДБР (надалі – «Регламент Комісії»)
визначає порядок організації роботи Комісії РГК ДБР.
Головуючим на ПЕРШОМУ організаційному засіданні Комісії РГК ДБР до
обрання її Голови є старший за віком член/членкиня Комісії РГК ДБР.
1.3.
Комісія РГК ДБР у своїй роботі керується Конституцією України, Законом
України "Про Державне бюро розслідувань", «Положенням про Раду громадського
контролю при Державному бюро розслідувань» (надалі – «Положення РГК ДБР») та
«Порядком формування Ради громадського контролю при Державному бюро
розслідувань» (надалі – «Порядок РГК ДБР»), затверджених Указом Президента
України від 5 лютого 2020 року № 42/2020, та Регламентом Комісії.
1.4.
Діяльність Комісії РГК ДБР ґрунтується на принципах: рівності
повноважень всіх членів Комісії, верховенства права, незалежності, об’єктивності,
обґрунтованості схвалюваних рішень, публічності, прозорості та політичної
нейтральності.
1.5.
Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії РГК ДБР
здійснюється
Робочою групою Державного бюро розслідувань, склад якої
затверджується наказом Директора ДБР.
1.6.
Зміни до Регламенту Комісії можуть бути ініційовані будь-яким
членом/членкинею Комісії РГК ДБР. Питання про внесення змін до Регламенту Комісії
вирішуються на її засіданні та затверджуються Директором ДБР.

ІІ. Повноваження Комісії РГК ДБР
До повноважень Комісії РГК ДБР належать:
2.1.
Обрання голови Конкурсної комісії РГК ДБР на першому організаційному
засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.
2.2.
Розробка та ухвалення Регламенту Комісії РГК ДБР та Положення «Про
критерії оцінювання якостей кандидатів на посаду члена/членкині РГК ДБР» (надалі –
«Положення про критерії»).
2.3.
Складання тексту Оголошення про початок процедур конкурсного добору
членів РГК ДБР для його оприлюднення на ВЕБ-сайті ДБР.
2.4.
Організація проведення конкурсних процедур з добору кандидатів на
посади членів РГК ДБР та складання рейтингового списку 15 осіб, обраних Комісією
РГК ДБР для призначення їх до складу РГК ДБР наказом Директора ДБР.
2.5.
Розгляд документів осіб, які претендують на участь у конкурсі на посаду
члена/членкині РГК ДБР, на відповідність вимогам, установленим Законом України
"Про Державне бюро розслідувань" , Положенням РГК ДБР і Порядком РГК ДБР та їх
оцінювання у відповідній кількості балів.
2.6.
Ухвалення рішення про допуск особи або про відмову у допуску до участі
у конкурсі та складання письмового повідомлення особі, яка допущена або не
допущена до участі у конкурсі.
Письмове повідомлення особі про відмову у її допуску до участі у конкурсі
повинно містити мотивовані підстави такої відмови.
2.7.
Визначення технології відкритого персоніфікованого рейтингового
інтернет-голосування щодо кандидатів до складу РГК ДБР, допущених до участі у
конкурсі, та перевірка результатів такого голосування.
Персоніфікація відкритого рейтингового інтернет-голосування здійснюється за
такими персональними даними учасників голосування: 1) прізвище, ім’я, по-батькові;
2) номер мобільного телефону; 3) адреса електронної пошти; 4) номер та серія
паспорта громадянина України або посвідчення водія автомобіля.
2.8.
Складання рейтингового списку кандидатів на посаду члена РГК ДБР за
результатами інтернет-голосування для визначення списку з 30 осіб, які набрали
найбільшу кількість голосів громадян України, для участі в подальшому конкурсному
доборі.
2.9.
Організація написання «есе» на тему, запропоновану Комісією РГК ДБР,
та його оцінювання у відповідній кількості балів.
2.10. Проведення співбесіди з учасниками конкурсу, допущеними до співбесіди,
та оцінювання її результатів у відповідній кількості балів.
2.11. Складання рейтингового списку кандидатів за загальними результатами
оцінювання всіх етапів конкурсного добору відповідно до «Положення про критерії
оцінювання кандидата на посаду члена РГК при ДБР» та визначення 15 осіб, які
набрали найбільшу кількість рейтингових балів, для рекомендації Директору ДБР
щодо їх призначення до складу РГК ДБР.
2.12. У разі необхідності, Комісія РГК ДБР має право запрошувати кандидатів
для надання пояснень та уточнення отриманої від них інформації.

ІІІ. Організація роботи Комісії РГК ДБР
3.1.
Члени Конкурсної комісії РГК ДБР беруть участь у її роботі на
громадських і безоплатних засадах.
3.2.
Члени Комісії РГК ДБР беруть участь у її роботі особисто, без права
делегування своїх повноважень, включаючи «право голосу», щодо участі у її
засіданнях іншим членам Комісії РГК ДБР або третім особам.
3.3.
Член/членкиня Комісії РГК ДБР має право брати участь у її засіданні в
режимі аудіо/відео-конференційного зв’язку лише у виняткових випадках та у разі
фізичної присутності на засіданні не менше трьох її членів.
3.4.
Роботу Комісії РГК ДБР спрямовує її Голова, який обирається відкритим
голосуванням з числа її членів. У випадку, якщо Голова Комісії РГК ДБР є відсутнім
на засіданні з поважних причин (хвороба або відрядження за основним місцем роботи
тощо), його повноваження виконує Головуючий/Головуюча на засіданні, який/яка
обирається з числа присутніх членів комісії.
3.5.
Основною організаційною формою роботи Комісії РГК ДБР є її засідання,
на яких шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів її членів
ухвалюються всі рішення на всіх етапах конкурсного добору.
3.6.
Крім засідань, зазначених у пункті 3.5. цього Регламенту, члени Комісії
РГК ДБР мають право знайомитись з документами та інформацією щодо кандидата на
посаду члена РГК ДБР, що надійшли на адресу Комісії РГК ДБР як від самого
кандидата на посаду, так і з будь-яких інших джерел інформації з лише з метою
використання такої інформації в процесі індивідуальної співбесіди з кандидатом та
оцінювання її результатів.
3.7.
Засідання Конкурсної комісії РГК ДБР вважається правомочним, якщо у
ньому бере участь не менше її чотирьох членів, включно з тим членом/членкинею,
який/яка бере участь у засіданні у режимі аудіо та відео конференції.
Якщо у засіданні бере участь менше чотирьох членів Комісії РГК ДБР, її
Голова/Головуючий оголошує про перенесення (відкладення) засідання на інший,
узгоджений з усіма членами Комісії, день і час.
3.8.
Голова Комісії РГК ДБР скликає її чергові та позачергові засідання
шляхом персонального повідомлення кожного її члена доступними засобами
електронного зв’язку. Оголошення про скликання засідання також розміщується на
ВЕБ-сайті ДБР.
3.9.
Проект «Порядку денного чергового засідання» формує Голова Комісії
РГК ДБР не пізніше, ніж за ДВА дні до дати проведення засідання, а позачергового - за
ОДИН день до такого засідання.
Рішення щодо затвердження «Порядку денного засідання» ухвалюється
шляхом голосування, простою більшістю голосів на початку засідання Комісії РГК
ДБР.
3.10. Члени Комісії РГК ДБР можуть вносити пропозиції щодо питань для їх
включення до «порядку денного». Рішення про включення питань до «порядку
денного» ухвалюється простою більшістю голосів членів Комісії.
3.11. Комісія РГК ДБР приймає окреме рішення з кожного питання «порядку
денного» засідання. «Пакетне» голосування з одночасним ухвалення рішень з двох і
більше питань – не допускається.

3.12. Усі рішення Комісії РГК ДБР ухвалюються відкритим голосуванням
простою більшістю голосів від учасників засідання.
3.13. Рішення Конкурсної комісії РГК ДБР оформлюється протоколом.
Протокол засідання Комісії підписують всі члени Комісії ГРД ДБР, які брали участь в
поточному засіданні, включно з участю в режимі аудіо - або відео-конференцзв’язку.
3.14. Член/членкиня Комісії РГК ДБР має право письмово висловити свою
Окрему думку з відповідного питання. Окрема думка викладається в письмовій формі,
та додається до протоколу засідання, про що окремо зазначається в протоколі
засідання.
3.15. Цей Регламент; Положення «Про критерії оцінювання кандидатів на
посаду члена РГК ДБР»; рішення Комісії РГК ДБР про результати добору кандидатів
на основі поданих документів, результатів інтернет-голосування, написання ЕСЕ,
проведення співбесіди; а також - визначення за результатами проведених конкурсних
процедур кандидатів, які рекомендуються Директору ДБР для призначення членами
РГК ДБР - оприлюднюється на ВЕБ-сайті ДБР.
IV. Проведення конкурсу і визначення результатів. Оскарження результатів
конкурсного добору
4.1.

Етапами проведення конкурсу є:

4.1.1.

Прийняття Комісією РГК ДБР рішення про оголошення конкурсу та
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на ВЕБ-сайті ДБР
та інтернет-мережах.
Прийом (отримання) відповідних документів від осіб, які бажають взяти
участь у конкурсі, у тому числі й шляхом використання електронної
пошти.
Розгляд Комісією РГК ДБР документів, що надійшли від конкурсантів у
встановленому нею порядку, на відповідність вимогам, передбаченим
Законом України "Про Державне бюро розслідувань", «Положенням РГК
ДБР» і «Порядком РГК ДБР».
Відкрите персоніфіковане рейтингове інтернет-голосування громадян
України відносно кандидатів, внесених до списку для голосування, та
складання рейтингового списку з 30 кандидатів за результатами такого
голосування.
Написання відібраними 30 кандидатами на посаду члена РГК ДБР
«ЕСЕ» на запропоновану тему та його оцінювання членами Комісії РГК
ДБР.
Проведення індивідуальної співбесіди з кожним з 30 кандидатів до складу
РГК ДБР та її оцінювання.
Визначення 15 кандидатів за результатами проведення всіх етапів
конкурсу, які рекомендуються Директору ДБР для призначення членами
РГК ДБР.

4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

4.2.
Член Комісії РГК ДБР зобов’язаний/зобов’язана вживати заходів щодо
недопущення виникнення в нього/неї «конфлікту інтересів» відносно учасників
конкурсу в процесі проведення конкурсу.

Перед вирішенням питання про допуск конкурсанта до участі співбесіді, член
Комісії РГК ДБР зобов’язаний повідомити інших членів про наявність у нього/неї
можливого «конфлікту інтересів» та надати пояснення щодо обставин, які можуть
перешкоджати об’єктивному та неупередженому ухваленню рішення щодо
конкретного кандидата, про що зазначається в протоколі засідання Комісії.
Кожен член Комісії, а також кандидат у РГК ДБР може ініціювати відвід члена
Комісії при наявності у нього інформації про потенційний чи реальний конфлікт
інтересів. В такому разі рішення про відвід члена Комісії приймається Комісією РГК
ДБР простою більшістю голосів.
Член Комісії РГК ДБР, який повідомив про наявність у нього/неї реального або
потенційного «конфлікту інтересів» щодо кандидата, відносно якого він/вона
зробив/зробила відповідну заяву, в оцінюванні та голосуванні відносно цієї особи
участі не бере.
Оцінювання
зашифрованого
(де-персоніфікованого)
кандидатами ЕСЕ здійснюють всі члени Комісії РГК ДБР.

текстів

написаних

4.3.
Комісія РГК ДБР своїм рішенням допускає до участі у конкурсі осіб, які
подали документи, на таких засадах:
а) Відповідність поданих документів вимогам статті 28 Закону України "Про
Державне бюро розслідувань";
б) Відповідність кандидатів вимогам до членів РГК ДБР, установленим
Положенням РГК ДБР до початку відкритого персоніфікованого інтернетголосування для складання рейтингового списку з 30 кандидатів для конкурсного
добору 15 членів РГК ДБР.
в) Усунення неточностей (помилок) в наданих кандидатом документах на момент
завершення відкритого інтернет-голосування - за індивідуальним рішенням
Комісії РГК ДБР та у встановлені неї строки.
4.4. Комісія РГК ДБР ухвалює рішення щодо допуску або не допуску кожної
особи до участі у відповідних етапах конкурсного добору членів РГК ДБР шляхом
голосування по кожній кандидатурі.
Список осіб, допущених до
оприлюднюється на ВЕБ-сайті ДБР.

чергового

етапу

конкурсного

добору,

Особам, які за рішенням Комісії РГК ДБР, не були допущені до відповідного
конкурсного направляється електронною поштою письмове повідомлення з
зазначенням відповідних підстав не допуску.
4.5.
Написання ЕСЕ 30-ма кандидатами, відібраними за результатами
відкритого персоніфікованого інтернет-голосування, відбувається в один день і час у
визначеному Комісією РГК ДБР приміщенні відповідного до «Порядку РГК ДБР».
4.6.
Перевірка та оцінювання ЕСЕ, написаних конкурсантами, здійснюється
виключно членами Комісії РГК ДБР протягом ТРЬОХ календарних днів після
написання. Результати оцінювання ЕСЕ оприлюднюються на ВЕБ-сайті ДБР протягом
24 годин після завершення їх оцінювання.

4.7.
Співбесіда проводиться Комісією РГК ДБР з метою оцінювання
професійних та особистих якостей, в тому числі - доброчесності та репутації
кандидатів, шляхом з’ясування професійних та особистих якостей та отримання
відповіді на запитання, які виникли у членів Комісії при опрацюванні отриманих
Комісією документів та додаткової інформації щодо кандидата.
При персональному оцінюванні результатів індивідуальної співбесіди з
кандидатом кожен член Комісії має право використовувати такий стандарт
оцінювання, як “обгрунтований сумнів ”.
Співбесіда проводиться відповідно до затвердженого Комісією РГК ДБР
розкладу співбесід та визначених нею критеріїв оцінювання результатів співбесіди з
кожним кандидатом.
4.8. За результатами оцінювання: а) пакету документів та мотивувального листа,
б) ЕСЕ, б) співбесіди - Комісія РГК ДБР визначає сумарний рейтинговий бал кожного
кандидата і складає рейтинговий список з 15 осіб, які набрали найвищий сумарний
бал та рекомендуються Директору ДБР для призначення членами РГК ДБР.
4.9. Складання рейтингового списку з 15 осіб для їх призначення членами РГК
ДБР здійснюється Комісією РГК ДБР протягом 3-х робочих днів після завершення
співбесід з усіма кандидатами.
Голова Комісії РГК ДБР не пізніше наступного робочого дня, після ухвалення
рішення про затвердження Списку з 15 осіб для призначення на посади членів РГК
ДБР, подає на затвердження Директору ДБР письмове Рішення про затвердження
такого Списку за підписами всіх членів Комісії РГК ДБР.
В той же день Список осіб, рекомендованих для призначення на посади членів
РГК ДБР оприлюднюється на ВЕБ-сайті ДБР,
4.10. Оскарження може бути здійснено лише особисто кожним учасником
конкурсного добору членів РГК ДБР за такими правилами:
4.10.1. Оскарженню підлягають можливі порушення процедур конкурсного
добору та технічних помилок, припущених окремими членами Комісії
РГК ДБР та Комісією РГК ДБР - в цілому на всіх етапах конкурсу.
4.10.2. Учаснику конкурсу на його письмову вимогу надається за підписом
Голови Комісії РГК ДБР відповідний витяг з протоколу її засідання, що
стосується розгляду питання відносно його персоналії.
4.10.3. Письмова скарга від імені учасника конкурсного добору щодо порушення
процедур і технічних помилок подається на ім’я голови Комісії РГК ДБР
протягом 3-х календарних днів одразу після оприлюднення результатів
чергового етапу конкурсу та/або після оприлюднення Списку осіб,
рекомендованих для призначення на посаду членів РГК ДБР.
4.10.4. Скарга щодо можливого порушення конкурсних процедур і припущення
технічних помилок розглядається Комісією РГК ДБР на позачерговому
засіданні протягом 3-х календарних днів, після її отримання головою
Комісії.
4.10.5. За результатом розгляду скарги кандидата, Комісія РГК ДБР має право
ухвалити ОДНЕ з рішень, про що невідкладно повідомляє скаржника, а
саме:

а) задовольнити скаргу повністю або частково ;
б) обґрунтовано відхилити скаргу.
4.11. Можливі порушення конкурсних процедур та припущення технічних
помилок з боку Комісії РГК ДБР під час проведення конкурсу можуть бути оскаржені
учасником конкурсного добору на загальних підставах до адміністративного суду у
порядку, встановленому чинним законодавством України.
V. Забезпечення прозорості діяльності Комісії РГК ДБР
5.1.
Інформація про всі засідання Комісії РГК ДБР оприлюднюються на ВЕБсайті ДБР.
5.2.
Для забезпечення прозорості проведення конкурсних процедур
здійснюється відеофіксація та/або пряма відео трансляція на ЮТЮБ-каналі: а)
написання ЕСЕ учасниками конкурсу; б) проведення індивідуальних співбесід з
кандидатами; в) засідання Комісії РГК ДБР, на яких ухвалюватиметься рішення про
визначення 15 кандидатів, які рекомендуються Директору ДБР для призначення
членами РГК ДБР.
Голова Комісії РГК ДБР або головуючий на засіданні член Комісії інформує
учасників конкурсу про здійснення відеофіксації перед початком співбесіди.
5.3.
Члени Комісії РГК ДБР, яким стали відомі персональні дані учасника
конкурсу, що можуть призвести до обґрунтованих ризиків розповсюдження
недостовірної інформації щодо такої особи, не мають права оприлюднювати такі дані в
будь-який спосіб як під час засідань, так і поза межами діяльності Конкурсної комісії
РГК ДБР.
За необхідності, для з’ясування певних персональних даних, що можуть впливати
на результати оцінювання кандидата на посаду члена РГК ДБР, Комісія має право
запросити таку особу на своє окреме засідання для отримання відповідей від кандидата
на питання, що стосуються його участі в конкурсі.
5.4.
Від імені Комісії РГК ДБР комунікацію із засобами масової інформації
здійснює лише її Голова або Головуючий на засіданні член Комісії.
5.5.
Члени Комісії РГК ДБР під час комунікації із засобами масової інформації,
взаємодії з установами та організаціями, інститутами громадянського суспільства та
міжнародними організаціями виступають лише від свого імені.
Члени комісії:

____________________________ Ю.Бутусов
___________________________ Т.Козаченко
____________________________ Р.Маселко
____________________________ В. Пехньо

