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ВСТУП 

 

Із набранням чинності Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 

№ 889-VIII (далі – Закон № 889) кардинальних змін зазнав порядок вступу на державну 

службу. 

Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина 

України на посаду державної служби за результатами конкурсу, який проводиться з 

метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки. 

Процедуру проведення конкурсу визначає Порядок проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2016 р. № 246 (далі – Порядок № 246). 

Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому 

законом порядку вимог до професійної компетентності кандидата на вакантну посаду 

державної служби на основі оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і 

навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків. 

Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно 

володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: 

1) магістра* – для посад категорій «А» і «Б»; 

2) бакалавра, молодшого бакалавра* – для посад категорії «В». 

Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення 

конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених Законом № 889. Так, призначення 

на посаду державної служби без конкурсу відбувається у формі переведення з однієї 

посади державної служби на іншу, підстави таких переведень визначені ч. 5 ст. 22, 

абзацом 2 ч. 2 ст. 32 та п.2 ч.1 ст. 41 зазначеного закону. Переведення здійснюється лише 

за згодою державного службовця.  

Особливий випадок прийняття на державну службу без конкурсу – це право 

поворотного прийняття на державну службу протягом шести місяців з дня звільнення, 

визначений абзацом 3 ч. 3 статті 87 Закону № 889. 

Слід врахувати, що вакантні посади державної служби, на які протягом одного 

року не оголошено конкурс, підлягають скороченню. 
 

 

 

 

 

 

 

* після 06.09.2014 (з часу набрання чинності Закону України «Про вищу освіту»  

від 1 липня 2014 року № 1556-VII): 

 - вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) 

прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра; 

 - диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 

(початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-

професійним ступенем молодшого бакалавра. 
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1. ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ 
 

Згідно з абзацом 2 пункту 13 Порядку № 246 для проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» керівником державної служби 

утворюється конкурсна комісія у складі голови і членів комісії. 

Конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів обласних державних 

адміністрацій проводить конкурсна комісія, утворена керівником територіального органу 

Національного агентства України з питань державної служби (далі – Нацдержслужба). 

Конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів районних державних 

адміністрацій проводить конкурсна комісія, утворена головою обласної державної 

адміністрації. 

Конкурс на зайняття вакантних посад керівника та заступника керівника 

структурного підрозділу місцевої державної адміністрації, утвореного як юридична 

особа публічного права, проводить конкурсна комісія, утворена головою місцевої 

державної адміністрації (див. роз’яснення Нацдержслужби від 30.09.2016 № 6883/13-16, 

розділ 12). В усіх інших випадках конкурс на зайняття вакантних посад державної служби 

категорії «Б» та категорії «В» проводить конкурсна комісія, утворена керівником 

державної служби в державному органі.  

Керівник державної служби в державному органі – посадова особа, яка займає 

вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов’язків якої 

належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи 

інших працівників у цьому органі. Керівник структурного підрозділу місцевої державної 

адміністрації, утвореного як юридична особа публічного права, є керівником державної 

служби цього державного органу (див. роз’яснення Нацдержслужби від 16 червня  

2016 року № 11-р/з, розділ 12).  
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  

Керівник державної служби в державному 

органі не може бути головою конкурсної 

комісії 
 

Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб. 

До складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом 

та юридичної служби, а також інших структурних підрозділів державного органу. 

До складу конкурсної комісії в установленому порядку можуть залучатися 

представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України «Про 

громадські об’єднання». Порядок обрання представників громадських об’єднань до 

складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби 

затверджений наказом Нацдержслужби від 12.04.2016 № 76, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 р. за № 786/28916 (далі – Порядок № 76). 

Порядок № 76 установлює процедуру обрання представників громадських об’єднань до 

складу конкурсної комісії з відбору осіб на зайняття посад державної служби категорій 

«Б» та «В». 

Рішення щодо залучення та кількість представників громадських об’єднань до 

складу конкурсної комісії приймається керівником державної служби в державному 

органі. Обрання представників громадських об’єднань до складу комісії відбувається на 

конкурсній основі.  
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Для організації та проведення конкурсного відбору серед представників 

громадських об’єднань до складу конкурсної комісії не пізніше ніж за 30 календарних 

днів до його проведення рішенням керівника державної служби в державному органі 

створюється комітет з відбору представників громадських об’єднань до складу 

конкурсної комісії (далі – Комітет) у кількості не менше трьох осіб (див. додаток 1.1).  
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  

Не менше однієї третини складу Комітету 

мають становити представники громад-

ських об’єднань 
 

Конкурсна комісія утворюється розпорядженням (наказом) керівника державної 

служби в державному органі. До її складу включаються лише працівники цього 

державного органу (додаток 1.2), а також можуть включатися представники 

відповідних громадських організацій (додаток 1.3).  

Зокрема, Нацдержслужбою рекомендовано включати до конкурсних комісій 

представників громадських об’єднань у разі неможливості сформувати керівником 

державної служби конкурсну комісію через відсутність необхідної кількості державних 

службовців в органі державної влади. 

До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, в тому числі 

з інших державних органів, працівники, науковці та експерти у відповідній сфері, а 

також представник виборного органу первинної профспілкової організації за її наявності. 
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  

Залучені до роботи конкурсної комісії 

державні службовці з інших державних 

органів, науковці, та експерти не 

включаються до складу такої комісії і не 

мають права голосу 
 

Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як 

дві третини її членів. 

Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби категорій «Б» і «В» за рішенням конкурсної комісії може проводитись 

аудіофіксація, яка є невід’ємною частиною протоколів засідань. Про фіксацію засідань 

конкурсної комісії за допомогою технічних засобів голова конкурсної комісії оголошує 

на початку засідання. 

Під час засідання члени конкурсної комісії: 

1) ознайомлюються з результатами перевірки документів кандидатів на зайняття 

вакантних посад державної служби, проведеної службою управління персоналом; 

2) проводять відбір кандидатів для уточнення їхньої професійної компетентності, 

враховуючи результати тестування, з використанням видів оцінювання відповідно до 

Порядку № 246; 

4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності кандидатів та 

визначають в особистому порядку їхній загальний рейтинг; 

5) за результатами складення загального рейтингу кандидатів визначають 

переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття 

вакантної посади. 

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 

більшість від її складу. 6



 

Керівник державної служби, органу, в якому проводиться конкурс, визначає з 

числа працівників служби управління персоналом особу, яка буде виконувати функції 

адміністратора під час проведення конкурсу (далі – Адміністратор). 

У разі коли в державному органі служба управління персоналом утворена не як 

структурний підрозділ, функції Адміністратора виконує спеціаліст з питань персоналу.  
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  

Адміністратор не включається до складу 

конкурсної комісії 
  

Адміністратор несе персональну відповідальність за проведення письмових етапів 

конкурсу та за розголошення інформації, що стала йому відома під час проведення 

конкурсу. Адміністратор веде протокол засідання конкурсної комісії, оформляє відомості 

результатів конкурсу, проекти листів, повідомлень тощо. 
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Додаток 1.1 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

27.10.2016                                                      м.Суми                                                   №  540-ОД 
 
 

Про комітет з відбору представників громадських об’єднань до складу 
конкурсних комісій на зайняття вакантних посад державної служби, які 
утворюються головою Сумської обласної державної адміністрації  
 
 

 Відповідно до частини першої статті 6, пункту 9 частини першої статті 39 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 17, абзацу 
третього частини першої статті 27 Закону України «Про державну службу», 
наказу Національного агентства України з питань державної служби  
від 12.04.2016 № 76 «Про затвердження Порядку обрання представників 
громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття 
посад державної служби», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
30 травня 2016 р. за № 786/28916: 

1. Утворити комітет з відбору представників громадських об’єднань до 
складу конкурсних комісій на зайняття вакантних посад державної служби, які 
утворюються головою Сумської обласної державної адміністрації (далі – 
Комітет), та затвердити його склад згідно з додатком. 

2. Визначити, що основним завданням Комітету є організація та 
проведення відбору представників громадських об’єднань до складу 
конкурсних комісій на зайняття вакантних посад державної служби, які 
утворюються головою Сумської обласної державної адміністрації, відповідно 
до Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу 
конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, 
затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної 
служби від 12.04.2016 № 76, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
30 травня 2016 р. за № 786/28916. 

3. Комітету при здійсненні своїх повноважень врахувати, що до складу 
конкурсних комісій на зайняття вакантних посад державної служби, які 
утворюються головою Сумської обласної державної адміністрації, може бути 
залучено одного представника громадських об’єднань. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату Сумської обласної державної адміністрації Живицького Д.О. 

 

 

Голова Сумської обласної  
державної адміністрації      М.О.Клочко   
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Розпорядження голови  

Сумської обласної державної 

адміністрації 

27.10.2016  № 540-ОД 

 
 

Склад 

комітету з відбору представників громадських об’єднань до складу 

конкурсних комісій на зайняття вакантних посад державної служби, які 

утворюються головою Сумської обласної державної адміністрації 
 

 

Живицький  

Дмитро Олексійович 
- керівник апарату Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Бєляєв  

Андрій Олександрович 

- заступник начальника відділу з управління 

персоналом апарату Сумської обласної 

державної адміністрації 
 

Борисов  

Павло Валерійович  
- голова громадської організації «Громадський 

рух «Оновлене місто» (за згодою) 
  

Загребельний 

Олексій Семенович 
- голова Сумської обласної громадської 

організації Клуб ШАНС» (за згодою) 
 

Коробка  

Тетяна Петрівна 
- головний спеціаліст юридичного відділу апарату 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Над’ярний  

Сергій Володимирович 
- начальник управління інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю Сумської 

обласної державної адміністрації  
 

 

 
Керівник апарату Сумської  
обласної державної адміністрації     Д.О.Живицький 
 
 

Начальник відділу з управління 
персоналом апарату Сумської  
обласної державної адміністрації     О.С.Макуха 
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Додаток 1.2 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

23.11.2016                                                     м.Суми                                                   №  587-ОД 

 

 

Про конкурсну комісію на зайняття вакантних посад державної служби 
керівників структурних підрозділів Сумської обласної державної 

адміністрації, їх заступників та заступників голів районних державних 
адміністрацій Сумської області 
 

 

Відповідно до частини першої статті 6, пункту 9 частини першої 
статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 27 
Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби», враховуючи роз’яснення 
Національного агентства України з питань державної служби від 17.08.2016 
№ 120/11/22-16 та від 30.09.2016 № 6883/13-16: 

1. Утворити конкурсну комісію на зайняття вакантних посад державної 
служби керівників структурних підрозділів Сумської обласної державної 
адміністрації, їх заступників та заступників голів районних державних 
адміністрацій Сумської області (далі – конкурсна комісія), затвердивши її 
склад згідно з додатком. 

2. Конкурсній комісії у своїй роботі керуватися Порядком проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської 
обласної державної адміністрації від 27.10.2016 № 539-ОД «Про конкурсну 
комісію на зайняття вакантних посад державної служби заступників голів 
районних державних адміністрацій Сумської області». 

 
 

Голова Сумської обласної  

державної адміністрації      М.О.Клочко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови  

Сумської обласної державної 

адміністрації 

23.11.2016  № 587-ОД 

 

Склад 

конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби 

керівників структурних підрозділів Сумської обласної державної 

адміністрації, їх заступників та заступників голів районних  

державних адміністрацій Сумської області 
 
 

Марченко  

Олександр Олексійович 
- перший заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації, голова конкурсної 

комісії 
 

Боршош 

Іван Семенович 
- заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Живицький  

Дмитро Олексійович 
- керівник апарату Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Купрейчик  

Ірина Валеріївна 
- заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Лобова 

Марина Олександрівна 
- начальник юридичного відділу апарату 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Макуха  

Олександр Сергійович 
- начальник відділу з управління персоналом 

апарату Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Подопригора  

Микола Анатолійович 
 

- заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації 

Чаусовська 

Світлана Іванівна 
- заступник керівника апарату держадміністрації - 

начальник організаційного відділу апарату 

Сумської обласної державної адміністрації 

 

 

Заступник керівника апарату  

держадміністрації - начальник  

організаційного відділу апарату  

Сумської обласної державної      С.І.Чаусовська 
 
 

Начальник відділу з управління 

персоналом апарату Сумської  

обласної державної адміністрації     О.С.Макуха 
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Додаток 1.3 

 
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

19.12.2016                                                     м.Суми                                                     №  656-ОД 

 
Про внесення змін до розпорядження 

голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 23.11.2016 № 587-ОД 
 

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку обрання 

представників громадських об'єднань до складу конкурсних комісій з відбору 

осіб на зайняття посад державної служби, затвердженого наказом 

Національного агентства України з питань державної служби від 12.04.2016 

№ 76, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2016 за 

№ 786/28916, на підставі протоколу засідання комітету з відбору представників 

громадських об’єднань до складу конкурсних комісій на зайняття вакантних 

посад державної служби, які утворюються головою Сумської обласної 

державної адміністрації, від 09.12.2016 №3: 

Внести зміни до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 23.11.2016 №587-ОД, увівши до складу конкурсної комісії на 

зайняття вакантних посад державної служби керівників структурних 

підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, їх заступників та 

заступників голів районних державних адміністрацій Сумської області 

Шкурата Івана Вікторовича, тимчасово виконуючого обов’язки керівника 

громадської організації «Інститут реформ та інформатизації суспільства», 

кандидата наук з державного управління. 

 

 

Голова Сумської обласної  

державної адміністрації      М.О.Клочко 
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2. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ  

НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «Б» і «В» 

 

Вимоги до професійної компетентності осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, складаються із загальних та спеціальних вимог.  
 

Професійна компетентність – здатність особи в межах визначених за посадою 

повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти 

відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених 

завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку (п. 2 ч. 1 

ст. 2 Закону  № 889). 

 

Загальні вимоги для осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, 

визначені частиною другою статті 20 Закону № 889.  

Для посад категорії «Б» у залежності від юрисдикції державного органу визначені 

вимоги до досвіду роботи на різних посадах. Крім того для всіх категорій посад 

загальною вимогою є вільне володіння державною мовою.  

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Конституції України державною мовою в Україні є 

українська мова. Механізм проведення атестації осіб, які претендують на вступ на 

державну службу, щодо вільного володіння державною мовою визначає Порядок 

атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 

2017 р. № 301. 

Атестація – це оцінювання рівня вільного володіння державною мовою особами, 

які претендують на зайняття посади державної служби, відповідно до вимог щодо рівня 

мовної та комунікативної компетентностей.  

Для організації та проведення атестації вищий навчальний заклад, який відповідно 

до ліцензії здійснює підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування», утворює атестаційну комісію. Інформація про 

уповноважені вищі навчальні заклади оприлюднюється на їх офіційних веб-сайтах, а 

також на офіційних веб-сайтах Нацдержслужби та Міністерства освіти і науки України. 
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Послуги з проведення атестації та видачі 

посвідчень щодо вільного володіння 

державною мовою (його дубліката) є 

платними 
 

На веб-сайті Нацдержслужби створено окрему сторінку стосовно атестації щодо 

вільного володіння державною мовою, на якій крім переліку уповноважених вищих 

навчальних закладів розміщені зразки тестових завдань, тем та сценаріїв для проведення 

співбесіди під час атестації щодо вільного володіння державною мовою та нормативно-

правова база з цього питання (http://www.nads.gov.ua/page/atestaciya-shchodo-vilnogo-

volodinnya-derzhavnoyu-movoyu). 

 

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби 

категорій «Б» і «В», визначає суб’єкт призначення з урахуванням вимог спеціальних 

законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, згідно з Порядком 

визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної 
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служби категорій «Б» і «В», затвердженому наказом Нацдержслужби від 06.04.2016  

№ 72, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 647/28777 

(далі — Порядок № 72). 

Спеціальні вимоги повинні бути пов’язаними з потребами державного органу, 

завданнями та змістом роботи, яку зобов’язаний виконувати державний службовець 

відповідно до його посадової інструкції, описаними з рівнем деталізації, достатнім для 

відбору кандидатів на зайняття посад державної служби. 

Спеціальні вимоги визначаються та затверджуються суб’єктом призначення на 

кожну посаду державної служби категорій «Б» і «В» у державному органі.  
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Для посад з однаковими посадовими 

обов’язками затверджуються однакові 

спеціальні вимоги 
 

За змістом спеціальні вимоги є описом вимог до досвіду роботи, освіти, знань, 

умінь, компетенцій, необхідних для ефективного виконання державним службовцем 

покладених обов’язків. При цьому спеціальні вимоги щодо освіти та досвіду роботи 

мають уточнюючий характер (щодо галузей знань і спеціальностей, за якими здобуто 

вищу освіту, та досвіду роботи у конкретній сфері тощо) та не можуть перевищувати 

встановлені Законом № 889 загальні вимоги, якщо інше не передбачено спеціальними 

законами. 

Спеціальні вимоги є складовою вимог до осіб, які претендують на посади 

державної служби, формуються та затверджуються за формами, наведених  

у додатках 1-4 Порядку № 72, і мають використовуватися при оголошенні конкурсу 

на зайняття посад державної служби. Крім того затверджені керівником державної 

служби в державному органі спеціальні вимоги використовуються для формування 

посадових інструкцій державних службовців (див. додатки 2.1 та 2.2). 

Детально процедуру визначення, розробки та затвердження спеціальних вимог до 

осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», зазначено 

в Порядку № 72. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Розробку і визначення спеціальних вимог 

забезпечують безпосередній керівник 

структурного підрозділу та служба з 

управління персоналом 
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Додаток 2.1 
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Сумської обласної 
державної адміністрації 
                            

                              М.О.Клочко 
 

«___» ___________ 2016 року 
 
 

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ  
до осіб, які претендують на зайняття посади  

начальника відділу з управління персоналом апарату  
Сумської обласної державної адміністрації   

(категорія «Б») 
 
 

1 Освіта 1) вища;  
2) магістр; 
3) фахова спрямованість - без вимог;  
4) спеціалізація - без вимог 

2 Знання 
законодавства 

1) Конституція України; 
2) закони України: 

«Про державну службу»;  
«Про запобігання корупції»; 
«Про Кабінет Міністрів України»,  
«Про центральні органи виконавчої влади»,  
«Про адміністративні послуги»,  
«Про місцеві державні адміністрації»;  
«Про звернення громадян»,  
«Про доступ до публічної інформації»,  
«Про засади запобігання та протидії дискримінації в 
Україні», 
«Про місцеве самоврядування в Україні»; 
«Про пенсійне забезпечення»;  
«Про державні нагороди»; 
3) Кодекс законів про працю України; 
4) Бюджетний кодекс України  
5) Податковий кодекс України 
6) нормативно-правові та інші розпорядчі акти, що 
регламентують діяльність Сумської обласної державної 
адміністрації, її апарату та відділу з управління персоналом 

3 Професійні знання 
(відповідно до 
посади з 
урахуванням вимог 
спеціальних 
законів) 

1) державна політика з питань державної служби, 
реформування органів державного управління та публічного 
права; 
2) кадровий менеджмент, основи організації праці, 
соціального захисту, психології та права, трудового 
законодавства; 
3) сучасні методи управління персоналом;  
4) форми організаційної, адміністративно-управлінської 
діяльності;  
5) кадрове діловодство;  
6) правила ділового етикету;  
7) правила і норми охорони праці, техніки безпеки 
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4 Спеціальний досвід роботи  
(уміння та навички, необхідні для виконання посадових обов’язків): 

 Лідерство 1) організація колективу для досягнення визначеної мети, 
методи стимуляції та мотивації підпорядкованих працівників; 
2) вміння переконувати, обґрунтовувати та обстоювати 
власну позицію;  
3) вміння подати власний приклад 

 Прийняття 
ефективних рішень 

1) чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань; 
2) комплексний підхід до вирішення службових завдань і 
доручень з урахуванням суспільно-політичної, соціальної, 
морально-етичної та професійної складової; 
3) визначення пріоритетів при роботі з великими обсягами 
інформації та багатозадачності 

 Комунікації та 
взаємодія 

1) вміння налагоджувати ефективну комунікацію з 
учасниками процесу професійної діяльності; 
2) співпраця та партнерська взаємодія з іншими державними 
органами, фізичними та юридичними особами; 
3) вміння розв’язання конфліктів 

 Впровадження змін 1) інноваційність у роботі; 
2) здатність приймати зміни та змінюватись; 
3) критична оцінка своєї роботи, прийняття зовнішніх 
ініціатив та пропозицій 

 Управління 
організацією роботи 
та персоналом 

1) системне планування роботи підрозділу;  
2) раціональний розподіл обов’язків між підлеглими; 
3) форми та методи організації роботи і контроль за її 
виконанням; 
4) вміння формувати командний тип управління та 
результативно керувати командою;  
5) методи оцінки працівників, створення умов для розвитку 
підлеглих, у тому числі кар’єрного росту 

5 Знання сучасних 
інформаційних 
технологій 

1) знання загальних принципів функціонування 
інформаційних технологій для обробки, систематизації, 
обміну та аналізу інформації;  
2) володіння на рівні впевненого користувача програмними 
продуктами Microsoft Office. 

6 Особистісні якості і 
компетенції 

1) організованість; 
2) навички самовдосконалення, саморозвитку і самоосвіти; 
3) аналітичні здібності; 
4) уважність і послідовність; 
5) вміння працювати в ситуаціях з підвищеною 
психоемоційною та інтелектуальною напругою 

 

 

Керівник апарату Сумської  
обласної державної адміністрації      Д.О.Живицький 
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Додаток 2.2 
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Сумської обласної 
державної адміністрації 
                            

                              М.О.Клочко 
 

«___» ___________ 2016 року 
 

 
 
 

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ  
до осіб, які претендують на зайняття посади головного спеціаліста  

відділу з управління персоналом апарату  
Сумської обласної державної адміністрації 

(категорія «В») 
 
 
 

1 Освіта 1) вища;        
2) бакалавр, молодший бакалавр;  
3) фахова спрямованість (без вимог);  
4) спеціалізація (без вимог) 

2 Знання законодавства 1) Конституція України; 
2) закони України: 

«Про державну службу»;  
«Про запобігання корупції»; 
«Про Кабінет Міністрів України»,  
«Про центральні органи виконавчої влади»,  
«Про адміністративні послуги»,  
«Про місцеві державні адміністрації»;  
«Про звернення громадян»,  
«Про доступ до публічної інформації»,  
«Про засади запобігання та протидії дискримінації в 
Україні», 
«Про місцеве самоврядування в Україні»; 
«Про пенсійне забезпечення»;  
«Про державні нагороди»; 
3) Кодекс законів про працю України; 
4) Бюджетний кодекс України  
5) Податковий кодекс України 
6) нормативно-правові та інші розпорядчі акти, що 
регламентують діяльність Сумської обласної державної 
адміністрації, її апарату та відділу з управління 
персоналом 

3 Професійні знання 
(відповідно до посади з 
урахуванням вимог 
спеціальних законів) 

1) основи державної політики з питань державної служби, 
реформування органів державного управління та 
публічного права; 
2) основи кадрового менеджменту, організації праці, 
соціального захисту, психології та права;  
3) кадрове діловодство;  
4) правила ділового етикету;  
5) правила і норми охорони праці, техніки безпеки 
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4 Спеціальний досвід роботи: 
(уміння та навички, необхідні для виконання посадових обов’язків): 

 Якісне виконання 
поставлених завдань 

1) навики роботи з інформацією; 
2) здатність вести паралельно декілька  напрямків 
діяльності, уміння швидко переводити увагу і 
концентруватися на нових задачах; 
3) розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, 
самостійне визначення можливих шляхів досягнення; 
4) вміння виконувати різнорівневі завдання, 
диференційовані за інтелектуальною та  психофізичною 
напругою; 
5) чітке формулювання власної позиції, уміння наводити 
аргументи, оперувати фактами.  

 Командна робота та 
взаємодія 

1) розуміння основних принципів і підходів командної 
роботи; 
2) вміння ефективної координації своїх дій з іншими 
членами колективу (підрозділу, органу); 
3) вміння налагоджувати зворотний зв'язок з учасниками 
процесу професійної діяльності, комунікації тощо. 

 Сприйняття змін 1) орієнтація на інноваційність в роботі; 
2) здатність приймати зміни та змінюватись; 
3) критична оцінка своєї роботи, сприйняття 
конструктивної критики. 

 Технічні вміння 1) вміння користуватися комп'ютерним обладнанням, 
офісною технікою; 
2) використовувати відповідне програмне забезпечення. 

5 Знання сучасних 
інформаційних 
технологій 

1) знання загальних принципів функціонування 
інформаційних технологій для обробки, систематизації, 
обміну та аналізу інформації;  
2) володіння на рівні впевненого користувача 
програмними продуктами Microsoft Office. 

6 Особистісні якості і 
компетенції 

1) організованість; 
2) навички самовдосконалення, саморозвитку і 
самоосвіти; 
3) відповідальність;  
4) системний підхід до організації виконання завдань, 
вміння визначати пріоритети; 
5) уважність і послідовність; 
6) орієнтація на якісне і своєчасне виконання завдань; 
7) вміння працювати в ситуаціях з підвищеною 
психоемоційною та інтелектуальною напругою 

 
 

Начальник відділу з управління  

персоналом апарату Сумської  
обласної державної адміністрації      О.С.Макуха 
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3. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

Конкурс на зайняття посад державної служби складається з наступних етапів: 

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу; 

2) оприлюднення рішення про оголошення конкурсу; 

3) приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі; 

4) попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим 

законом вимогам; 

5) проведення тестування та визначення його результатів; 

6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (крім 

категорії «В»); 

7) проведення співбесіди та визначення її результатів; 

8) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця 

конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата; 

9) оприлюднення результатів конкурсу. 

Рішення (розпорядження, наказ) про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 

посади державної служби категорій «Б» і «В» приймає керівник державної служби в 

державному органі. Цим розпорядчим документом затверджуються умови проведення 

конкурсу на зайняття відповідної посади.  

Умови на зайняття вакантної посади державної служби складаються із двох 

розділів: загальні умови та вимоги до професійної компетентності.  

У загальних умовах зазначаються:  

- посадові обов’язки (на підставі посадової інструкції на відповідну посаду 

державної служби);  

- умови оплати праці; інформація про строковість чи безстроковість призначення 

на посаду;  

- перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;  

- дата, час і місце проведення конкурсу;  

- прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, 

яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.  

 

Вимоги до професійної компетентності складаються із загальних та спеціальних 

вимог.  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Використовуються затверджені спеціальні 

вимоги до осіб, які претендують на 

зайняття посад державної служби 
 

Якщо в рішенні (розпорядженні, наказі) про утворення конкурсної комісії на 

зайняття вакантних посад державної служби не визначений постійний адміністратор, то в 

рішенні про оголошення конкурсу необхідно визначити працівника служби управління 

персоналом, який буде виконувати функції адміністратора під час проведення цього 

конкурсного відбору.  
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Зразок рішення про оголошення конкурсу з умовами проведення конкурсу 

наведений в додатку 3.1. 

Особи, які відповідно до частини другої статті 19 Закону № 889* не можуть 

вступити на державну службу, не допускаються до участі у конкурсі. 

Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на 

зайняття посади державної служби (далі - кандидати). 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Стаття 19. Право на державну службу 

2. На державну службу не може вступити особа, яка: 

1) досягла шістдесятип’ятирічного віку; 

2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; 

3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законом порядку; 

4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з 

виконанням функцій держави, або займати відповідні посади; 

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією 

правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної 

сили; 

6) має громадянство іншої держави; 

7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення; 

8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади». 
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Додаток 3.1 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

02.03.2017                                                     м.Суми                                                  №  120-ОД 

 

 
Про оголошення конкурсу 
 
 Відповідно до частини першої статті 6, пункту 9 частини першої 
статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 20, 22, 23 
Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби»: 

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади директора 
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. 

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації (категорія «Б») згідно з додатком. 

3. Визначити заступника начальника відділу з управління персоналом 
апарату Сумської обласної державної адміністрації Бєляєва А.О. 
адміністратором під час проведення конкурсного відбору на цю посаду. 

4. Відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної 
адміністрації, управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Сумської обласної державної адміністрації забезпечити 
оприлюднення на офіційному веб-порталі місцевих органів виконавчої влади 
Сумської області оголошення про проведення конкурсного відбору на 
вищезазначену посаду не пізніше наступного робочого дня з дня підписання 
цього розпорядження. 

5. Відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної 
адміністрації забезпечити передачу цього розпорядження до Міжрегіонального 
управління Національного агентства України з питань державної служби у 
Харківській та Сумських областях не пізніше наступного робочого дня з дня 
його підписання. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату Сумської обласної державної адміністрації Живицького Д.О. 
 

 

Голова Сумської обласної  

державної адміністрації      М.О.Клочко  
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови  

Сумської обласної державної 

адміністрації 

02.03.2017  № 120-ОД 
 

 

УМОВИ  
проведення конкурсу 

на зайняття посади директора Департаменту освіти і науки  
Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б») 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки Здійснює керівництво Департаментом освіти і 
науки (далі – Департамент), несе персональну 
відповідальність перед головою Сумської обласної 
державної адміністрації за організацію та 
результати його діяльності, сприяє створенню 
належних умов праці в підрозділі;  

затверджує посадові інструкції працівників 
Департаменту та розподіляє обов’язки між ними; 

планує роботу Департаменту, надає пропозиції до 
планів роботи Сумської обласної державної 
адміністрації; 

звітує перед головою Сумської обласної державної 
адміністрації про виконання покладених на 
Департамент  завдань та планів роботи;  

відповідає за виконання покладених на 
Департамент завдань з реалізації державної 
політики у сфері освіти, наукової  діяльності, 
інтелектуальної власності;   

діє від імені Департаменту, представляє його 
інтереси в органах державної влади і органах 
місцевого самоврядування, інших організаціях, у 
відносинах з юридичними особами та громадянами; 

спрямовує і координує діяльність місцевих органів 
управління освітою та підзвітних установ; 

видає в межах своїх повноважень накази, 
організовує контроль за їх виконанням; 

розпоряджається коштами в межах затвердженого 
головою Сумської обласної державної адміністрації 
кошторису Департаменту; 

здійснює інші повноваження згідно з чинним 
законодавством 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 7100 грн., інші виплати 
відповідно до чинного законодавства 

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на посаду 

безстроково 
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Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх 

подання 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у 

конкурсі, подає особисто або поштою за адресою 

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб.20 такі 

документи: 

1) копію паспорта громадянина України; 

2) письмову заяву про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів до зайняття посади 

державної служби, до якої додається резюме у 

довільній формі; 

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї 

не застосовуються заборони, визначені частиною 

третьою або четвертою статті 1 Закону України 

«Про очищення влади», та надає згоду на 

проходження перевірки та оприлюднення 

відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного 

Закону або копію довідки встановленої форми про 

результати такої перевірки; 

4) копії документів про освіту; 

5) заповнену особову картку державного 

службовця встановленого зразка; 

6) декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування за 2016 рік (подається в порядку, 

передбаченому Законом України «Про запобігання 

корупції»). 

Особа, яка має інвалідність, подає заяву за 

встановленою постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2016 р. № 246 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби» формою, про 

забезпечення в установленому порядку розумного 

пристосування. 

Строк подання документів до 20 березня 

2017 року включно. 

Дата, час і місце 

проведення конкурсу 

28 березня 2017 року о 10.00 

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 20 

Прізвище, ім’я та по бать-

кові, номер телефону та 

адреса електронної пошти 

особи, яка надає додатко-

ву інформацію з питань 

проведення конкурсу 

Бєляєв Андрій Олександрович  

 

тел.: 0542 63 17 06 

e-mail: konkurs_soda@ukr.net 

Вимоги до професійної компетентності 

Загальні вимоги 

1 Освіта вища освіта не нижче ступеня магістра 

(спеціаліста) 

23



 

2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби 

категорій «Б», «В» або досвід служби в органах 

місцевого самоврядування, або досвід роботи на 

керівних посадах підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності не 

менше 2 років 

3 Володіння 

державною мовою 

вільно 

Спеціальні вимоги 

1 Освіта 1) вища;  

2) магістр;  

3) фахова спрямованість – галузь знань «Освіта»; 

4) спеціалізація – без вимог 

2 Знання 

законодавства 

1) Конституція України; 

2) Закони України: 

«Про державну службу»; 

«Про місцеві державні адміністрації»; 

«Про Кабінет Міністрів України»; 

«Про центральні органи виконавчої влади»; 

«Про очищення влади»; 

«Про адміністративні послуги»; 

«Про запобігання корупції»; 

«Про звернення громадян»; 

«Про захист персональних даних»; 

«Про доступ до публічної інформації»; 

«Про засади запобігання та протидії дискримінації 

в Україні», 

«Про освіту», 

«Про позашкільну освіту», 

«Про дошкільну освіту», 

«Про загальну середню освіту» 

«Про професійно-технічну освіту», 

«Про вищу освіту», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

4) Бюджетний кодекс України; 

5) Податковий кодекс України 

3 Професійні знання 
(відповідно до посади 

з урахуванням вимог 

спеціальних законів) 

1) державна політика з відповідного напрямку 

діяльності; 

2) акти, що регламентують діяльність Сумської 

обласної державної адміністрації та Департаменту 

4 Спеціальний досвід роботи (уміння та навички, необхідні для виконання 

посадових обов’язків): 

4.1. Лідерство 1) організація колективу для досягнення 

визначеної мети, методи стимуляції та мотивації 

підпорядкованих працівників  

2) вміння обґрунтовувати власну позицію 
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4.2. Прийняття 

ефективних рішень 

1) аналіз державної політики та планування 

заходів з її реалізації; 

2) вміння вирішувати комплексні завдання; 

3) визначення цілей, пріоритетів та орієнтирів; 

4) досягнення кінцевих результатів 

4.3. Комунікації та 

взаємодія 

1) вміння ефективної комунікації та публічних 

виступів; 

2) співпраця та налагодження партнерської 

взаємодії з учасниками професійної діяльності 

4.4. Впровадження змін 1) інноваційність у роботі; 

2) здатність впроваджувати зміни та оцінювати їх 

ефективність 

4.5. Управління 

організацією 

роботи та 

персоналом 

1) організація роботи і контроль за виконанням 

завдань; 

2) вміння працювати в команді та керувати 

командою; 

3) мотивування, оцінка і розвиток підлеглих; 

4) вміння розв’язання конфліктів 

5 Знання сучасних 

інформаційних 

технологій 

знання загальних принципів функціонування 

інформаційних технологій для обробки, 

систематизації, обміну та аналізу інформації 

6 Особистісні якості і 

компетенції 

1) аналітичні здібності; 

2) дисципліна і системність у роботі; 

3) самоорганізація та орієнтація на розвиток; 

4) вміння працювати в ситуаціях з підвищеною 

психоемоційною та інтелектуальною напругою 
 

 
Керівник апарату Сумської  
обласної державної адміністрації     Д.О.Живицький 
 

Начальник відділу з управління 
персоналом апарату Сумської  
обласної державної адміністрації     О.С.Макуха 
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4. ПОРЯДОК ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ 

ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ 

 

Керівник державної служби забезпечує оприлюднення та передачу Нацдержслужбі 

наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умови в електронній формі не 

пізніше наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу 

(розпорядження).  

Оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду державної служби 

категорій «Б» і «В» оприлюднюється на офіційних веб-сайтах державного органу, в 

якому проводиться конкурс, та Нацдержслужби. З метою широкого поширення 

інформації про вакансію така інформація може бути додатково оприлюднена на інших 

веб-сайтах або в засобах масової інформації.  

Керівник державної служби в державному органі надсилає рішення про 

оголошення конкурсу електронною поштою за встановленими формами до 

територіального органу Нацдержслужби за місцем розташування не пізніше ніж 

протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного рішення. 

Усі державні органи, що знаходиться у Сумській області, надсилають електронний 

лист про оголошення конкурсу на електронну адресу Міжрегіонального управління у 

Харківській та Сумській областях (vacancy8@nads.gov.ua). Він має містити:  

1. Таблицю з переліком посад у форматі .exl (див. додаток 4.1).. 

2. Скан розпорядження (наказу) у форматі . pdf. 

3. Файли умов проведення конкурсів у форматі .doc або .docx. 

У темі електронного листа необхідно обов’язково вказувати область та коротку 

назву державного органу. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Строк подання документів для участі в 

конкурсі не може становити менше 15 та 

більше 30  календарних днів з дня 

оприлюднення інформації про проведення 

конкурсу 
 

При визначенні дати проведення конкурсу необхідно врахувати: 

1. На передачу документів до територіального органу Нацдержслужби щодо 

оголошення про проведення конкурсного відбору надається один робочий день.  

2. Територіальний орган Нацдержслужби розглядає подані документи в день 

надходження або на наступний робочий день та лише в разі відсутності зауважень 

надсилає їх до Нацдержслужби для оприлюднення.   

3. Нацдержслужба в день надходження документів або на наступний робочий день 

публікує інформацію на своєму сайті у підрозділі «Інформація про відкриті вакансії та 

результати конкурсів» розділу «Вакансії державної служби» 

(http://nads.gov.ua/page/vakansiyi). 

4. З дня оприлюднення на сайті Нацдержслужби інформації про проведення 

конкурсу відраховується строк подання документів – не менше 15 та не більше 30 

календарних днів. 

5. Служба управління персоналом державного органу проводить перевірку 

документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам у 

триденний строк з дня їх надходження та повідомляє кандидату про результати такої 

перевірки у той самий строк (як свідчить практика, багато конкурсантів подають 
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документи для участі у конкурсі в останні дні, тому необхідно врахувати час на 

перевірку документів). 

6. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може надіслати документи 

конкурсній комісії поштою до завершення терміну подання документів, тому необхідно 

мати певний запас часу, за який такі документи можуть надійти до конкурсної комісії. 

7. З метою отримання логінів і паролів для проходження кандидатами тестування 

на адресу адміністратора Нацдержслужби  (test@nads.gov.ua) не пізніше як за два дні до 

початку проходження тестування необхідно направити інформацію про кожного 

кандидата (П.І.Б., дата складання тесту та бажаний час), для створення відповідного 

запису. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Інформацію про кандидатів можна 

подавати лише після закінчення терміну 

подачі документів, їх перевірки та 

визначення кількості кандидатів, 

допущених до участі у конкурсі 
 

Крім того відповідно до п. 5 ст. 254 Цивільного кодексу України, якщо останній 

день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений 

відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за 

ним робочий день. 
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Порядок скасування оголошеного 

державним органом конкурсу не 

передбачено законодавством про державну 

службу 

 

 

  

27

mailto:test@nads.gov.ua


 

Додаток 4.1 

Інструкція щодо заповнення exl-файлу 
 

У exl-файлі є 3 обов’язкові комірки з випадаючим списком, у яких треба вибрати 

відповідно Область, Регіон та Назву державної установи. Це є перші 3 комірки. Для того, 

щоб вибрати інформацію з випадаючого списку, необхідно навести на першу комірку під 

відповідною колонкою та натиснути ліву кнопку мишки. Праворуч від комірки з’явиться 

стрілочка, на яку треба натиснути лівою кнопкою миші. 
 

 
 

Гортаючи список за допомогою повзунка праворуч знаходите відповідно Область, 

Регіон та Назву державної установи. Якщо у вас декілька вакансій, ви можете 

продублювати ваш вибір за допомогою наступних маніпуляцій. Коли потрібна комірка 

вибрана, трохи нижче від стрілочки у правому нижньому куті з’явиться квадратик, на 

який треба натиснути лівою кнопкою миші та протягти до низу на відповідну кількість 

колонок. Потім відпускаєте кнопку мишки. Таку маніпуляцію можна проводити з усіма 

дублюючими колонками. 
 

 
 

Якщо у вас у колонці є числові значення (код ЄДРПОУ, дата публікації, кінцевий 

термін прийняття документів, контактний телефон із зазначенням міжміського коду), під 

час цієї маніпуляції необхідно натиснути та утримувати кнопку Ctrl для того, щоб не 

виконувалась вбудована функція еxl. плюс один до останньої цифри у комірці.  
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Інші комірки заповнюєте згідно з вашими вакансіями. Окрім комірки «Основні 

вимоги до кандидатів (Назва файлу)». У цій комірці необхідно вказати назву файлу та 

відповідне розширення тобто .doc чи .docx. 

Назва файлу повинна відповідати даті оприлюднення вакансії. Наприклад: 

05.01.2017.1.doc. 
Наприкінці назви файлу після крапки вкажіть порядковий номер файлу перед 

розширенням. Якщо у вас декілька вакансій, відповідно перед розширенням треба 

ставити відповідну цифру 1, 2, або 3 и так далі. 

Умови мають мати назву відповідну до цього зразка. 
 

 

Що робити, якщо: 
 

1. У списку немає відповідного регіону. 

Вкажіть його правильну назву без зайвих пропусків та крапок (наприклад: 

Ямпільський район). 
 

2. У списку немає відповідної державної установи. 

Вкажіть правильну назву державної установи без зайвих пропусків та крапок 

(наприклад: Ямпільська районна державна адміністрація Сумської області). 
 

Увага!  

У разі якщо ваша Державна установа або 

Регіон будуть зазначені у списку, та ви 

вкажете не дотримуючись рекомендацій їх 

по-своєму, програма автоматично створить 

новий Регіон або Державну установу, які 

будуть дублювати основні. 

 

У випадку, якщо їх дійсно немає, програма 

створить їх як основні. 
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5. ПРИЙМАННЯ ТА ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ВІД ОСІБ, 

ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) 

конкурсній комісії такі документи: 

1) копію паспорта громадянина України; 

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до 

зайняття посади державної служби за формою (додаток 5.1), до якої додається резюме у 

довільній формі.  

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, 

визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 

влади» (додаток 5.2), та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення 

відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки 

встановленої форми про результати такої перевірки; 

4) копію (копії) документа (документів) про освіту; 

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою; 

6) заповнену особову картку державного службовця, затвердженої наказом 

Нацдержслужби 05.08.2016  № 156 із змінами; 

7) у разі проведення закритого конкурсу – інші документи для підтвердження 

відповідності умовам конкурсу;  

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік (далі – Декларація). 

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з 

цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку 

розумного пристосування за формою (додаток 5.3). 

Усі заяви пишуться власноручно. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Закритий конкурс проводиться лише на 

посади, визначені в переліку посад, які 

пов’язані з питанням державної таємниці, 

мобілізаційної підготовки, оборони та 

національної безпеки згідно з додатком 10 

Порядку № 246 
 

Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної посади 

державної служби, документи, не визначені вищезазначеним переліком. 

При цьому особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про 

участь у конкурсі інші документи, у тому числі документи про підтвердження досвіду 

роботи. 

 

Декларації подаються шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-

сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням 

програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які 

бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі. 
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Під час прийому документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, 

працівники служби управління персоналом зобов’язані перевірити:  

- наявність в Єдиному державному реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідної Декларації, 

поданої на посаду державної служби, на яку претендує особа (https://public.nazk.gov.ua);  

- відсутність особи в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано 

положення Закону України «Про очищення влади» 

(https://lustration.minjust.gov.ua/register);  

- відомості щодо особи в Єдиному державному реєстру осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення (http://corrupt.informjust.ua/). 
Особи, які підпадають під заборону, встановлену Законом України «Про 

очищення влади», не подали Декларації на відповідну вакантну посаду, досягли 
шістдесятип’ятирічного віку, мають громадянство іншої держави чи мають інші 
перешкоди, що визначені частиною другою статті 19 Закону № 889, до участі у 

конкурсі не допускаються. 

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до конкурсу 

не допускаються, про що їм повідомляє служба управління персоналом державного 

органу або спеціальний структурний підрозділ у триденний строк. 
Служба управління персоналом веде облік та реєструє всі документи для участі 

в конкурсі, надіслані особами, які бажають взяти у ньому участь (додаток 5.4). 
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
Особа, яка виявила бажання взяти участь у 
декількох конкурсах, оголошених в 
державному органі, подає до конкурсної 
комісії відповідну кількість комплектів 
документів 

 

Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день приймання 

документів після закінчення робочого часу, не розглядаються. 

Документи переможця конкурсу в разі призначення його на посаду додаються до 

його особової справи. Перелік документів, які додаються до особової справи державного 

службовця, визначені пунктом 2 розділу ІІ Порядку ведення та зберігання особових 

справ державних службовців, затвердженого наказом Нацдержслужби 22.03.2016 № 64, 

зареєстровано в Мінюсті 15 квітня 2016 р. за № 567/28697.  

Перед призначенням на посаду переможець конкурсу подає Декларацію. 
 

У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою конкурс 

проводиться у встановленому порядку, за результатами якого приймається рішення про 

призначення особи на посаду державної служби або про відмову в такому призначенні. 

Кандидати, документи яких пройшли зазначену перевірку, проходять тестування 

відповідно до Порядку проведення конкурсу. 
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Додаток 5.1 

 
 

Конкурсній комісії __________________ 
                                         (найменування) 

__________________________________ 
 

__________________________________, 
  (П.І.Б. кандидата в родовому відмінку) 
 

який (яка) проживає за адресою: ______ 

__________________________________, 
 

номер телефону _________________ 

 
 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади 

__________________________________________________________________________ 

з метою __________________________________________________________________. 

                (зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби) 
 

Додаток: резюме (в довільній формі). 
 

 

 

«___» __________ 20___ р.       __________ 

                                                                                                                           ( підпис) 
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Додаток 5.2 
 

Керівнику органу ____________________ 

___________________________________ 
                 (посада, П.І.Б. керівника) 

___________________________________ 
  (П.І.Б. кандидата в родовому відмінку)* 

 

 

 
 

ЗАЯВА 

про проведення перевірки, передбаченої  

Законом України «Про очищення влади» 

 

Я,___________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що 

заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не 

застосовуються щодо мене. 

Надаю згоду на: 

проходження перевірки; 

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про 

очищення влади». 

 
Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою: 
 

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по 

батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;* 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 

20___ рік; 

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - 

платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка 

через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному 

контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина 

України). 

 

«___» __________ 20___ р.       __________ 

                                                                                                                           ( підпис) 

 

 

* Інші данні (адреса, номер телефону тощо) не зазначаються. 
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Додаток 5.3 

 
 

Конкурсній комісії __________________ 
                                         (найменування) 

__________________________________ 
 

__________________________________, 
  (П.І.Б. кандидата в родовому відмінку) 
 

який (яка) проживає за адресою: ______ 

__________________________________, 
 

номер телефону _________________ 

 
 
 
 

ЗАЯВА 

 

У зв’язку з присвоєнням мені медико-соціальною експертною комісією 

__________________________________________________________________________ 

                                                        (група інвалідності) 

(довідка МСЕК від «___» _____________ _____ р. № ______, що додається), 

керуючись статтею 2 Конвенції ООН про права інвалідів та статтею 2 Закону України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», прошу забезпечити мені під 

час проходження конкурсу на зайняття посади _________________________________ 

розумне пристосування у вигляді ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

«___» __________ 20___ р.       __________ 

                                                                                                                           ( підпис) 
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Додаток 5.4 

 
 

 

ЖУРНАЛ  

реєстрації документів кандидатів для участі  

у конкурсах на зайняття посад державної служби  

в апараті Сумської обласної державної адміністрації 

 
№  

з/п 

Дата 

реєстрації 

документів 

Назва посади Прізвище, ім’я 

та по батькові 

кандидата 

Телефон кандидата Прізвище та 

ініціали 

працівника, 

який прийняв 

документи 

При- 

мітка 

1.        
2.        
3.        
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6. ТЕСТУВАННЯ 
 

Тестування проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, 

законодавства про державну службу, антикорупційного та спеціального законодавства. 

Перелік відповідних тестових питань, затверджений наказом Нацдержслужби та 

Міністерства юстиції України 29 травня 2017 року № 110/1740/5 № 110/1740/5  

(Із змінами, внесеними згідно з наказами НАДС та Мінюсту від 31 травня 2017 року 

№ 113/1780/5 (далі – Перелік № 110) містить 4 розділи питань: 

І. Питання на перевірку знання Конституції України (включає 193 питання). 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу» 

(197 питань). 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції» (199 

питань). 

IV. Питання на перевірку знання спеціального законодавства (законів України 

«Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про 

адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення 

громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та 

Податкового кодексу України) (120 питань). 

Тестування складається державною мовою. Одне завдання включає 40 тестових 

питань, які обираються для кожного учасника тестування автоматично по 10 питань із 

кожного розділу.  

Перелік тестових питань на перевірку знання Конституції України, законодавства 

про державну службу, антикорупційного законодавства та спеціального законодавства з 

варіантами відповідей доступний за посиланням: http://www.guds.gov.ua/news/do-uvagy-

kandydativ-na-posady-derzhavnoyi-sluzhby-onovleno-perelik-testovyh-pytan.  

Кожне питання має чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.  

Не пізніше як за два дні до початку проходження тестування, на адресу 

адміністратора Нацдержслужби (test@nads.gov.ua) надсилається інформація про кожного 

кандидата (П.І.Б., дата складання тесту та бажаний час) у форматі .doc або .docx (див. 

додаток 6.1).  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Дата та час проведення тестування 

визначені в умовах проведення конкурсу на 

зайняття відповідної посади 
 

Адміністратор Нацдержслужби створює відповідний обліковий запис та надсилає 

логін і пароль кожного кандидата на електронну адресу державного органу, з якого 

відправлено відповідну інформацію.  
 

Організаційно-технічні моменти проведення тестування: 

1. Якщо кількість кандидатів більше ніж кількість робочих місць, за якими можна 

провести тестування, то проходження тестування кандидатами можна розбити 

у часі. 

2. Не обов’язково організовувати проведення тестування за юридичною адресою 

державного органу – його можна првести там, де дозволяє приміщення та 

технічні можливості.   
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3. Якщо кандидат не може ввійти в свій обліковий запис, необхідно спробувати 

скопіювати логін та пароль із надісланого Нацдержслужбою файлу і вставити у 

відповідні комірки при вході в обліковий запис. 
 

Перед проведенням тестування: 

- кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу; 

- адміністратор оголошує умови проведення тестування під підпис  

(див. додаток 6.2) та проводить короткий інструктаж з проходження тестування 

(див. додаток 6.3). 

- кандидату вручається логін та пароль для входу в свій обліковий запис на сайті 

Нацдержслужби. 

Тестування відбувається у присутності не менш як двох третин членів 

конкурсної комісії. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні: 
 

Кількісний склад конкурсної комісії 5 6 7 8 9 10 

Мінімальна кількість членів конкурсної комісії 

необхідна для проведення засідання 
4 4 5 5 6 7 

 

У разі порушення умов тестування кандидат відсторонюється від подальшого 

проходження конкурсу, про що складається відповідний акт (див. додаток 6.4), який 

підписується присутніми членами конкурсної комісії.  

Після закінчення тестування проводиться визначення його результатів програмним 

забезпеченням.  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  

Якщо час тестування (40 хвилин) сплив, 

відбудеться автоматичне завершення тесту 
 

Адміністратор проводить ознайомлення з результатами тестування кандидатів під 

підпис. 

Для визначення кількості балів, набраних за підсумками тестування, 

використовується така система: 
 

Правильних відповідей Кількість балів 

0 – 23  0 

24 – 31  1  

32 – 40  2 
 

Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, є такими, що не 

пройшли тестування та не допускаються до наступного етапу конкурсу. 

Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було 

перервано або не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів 

конкурсної комісії та кандидатів. У такому разі призначається нова дата тестування та 

(або) час. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  

Якщо тестування переноситься на інший 

день, процедуру створення облікових 

записів (одержання логінів і паролів) 

необхідно повторити. Строк дії логіну та 

паролю становить одну добу 
 

Про дату і час проведення наступного етапу конкурсу кандидати інформуються 

додатково.   
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Додаток 6.1 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

пл. Незалежності, 2, м. Суми,  40000, тел. (0542) 60-77-55, факс 63-23-41 

E-mail: mail@sm.gov.ua Код ЄДРПОУ 14005581 

 

_____________ № ____________    На № __________________ від ______________ 
 

Національне агентство України  
з питань державної служби 

 

Про надання логінів і паролів 

для проходження тестування 

 

 Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 28.04.2017 № 233-ОД «Про оголошення конкурсу» та 

оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста 

сектору з питань мобілізаційної роботи апарату Сумської обласної державної 

адміністрації, розміщеного на офіційному сайті Нацдержслужби України  

28.04.2017 № 22297, конкурсна комісія апарату Сумської обласної державної 

адміністрації просить надати кандидатам на участь у зазначеному конкурсі 

логін і пароль для проходження тестування. 
 

№ 

з/п 

Прізвище,  

ім’я та по 

батькові 

кандидата 

Посада,  

на яку оголошено конкурс 

Дата 

складання 

тесту 

Час 

складання 

тесту 

1. Гречка 

Ольга 

Володимирівна 

головний спеціаліст сектору з 

питань мобілізаційної роботи 

апарату Сумської обласної 

державної адміністрації 

23.05.2017 з 08-00 

до 16-00 

2. Матвєєва 

Валентина 

Миколаївна 

головний спеціаліст сектору з 

питань мобілізаційної роботи 

апарату Сумської обласної 

державної адміністрації 

23.05.2017 з 08-00 

до 16-00 

3. Пархоменко 

Михайло 

Васильович 

головний спеціаліст сектору з 

питань мобілізаційної роботи 

апарату Сумської обласної 

державної адміністрації 

23.05.2017 з 08-00 

до 16-00 

 

Керівник апарату Сумської 

обласної державної адміністрації, 

голова конкурсної комісії 

апарату Сумської обласної 

державної адміністрації 

  

 

 

 

 

Д.О.Живицький 
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Додаток 6.2 

 
УМОВИ  ПРОВЕДЕННЯ  ТЕСТУВАННЯ 

 

Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, 

який посвідчує особу. 

Тестування проводиться у приміщенні, облаштованому необхідною комп’ютерною 

технікою. Разом з Вами в кімнаті для тестування будуть присутні й інші кандидати. 

Тестування передбачає виконання тестів на сайті Національного агентства України з 

питань державної служби. Кожному конкурсанту буде надано логін і пароль та відкрито 

доступ до сайту Нацдержслужби. 

Тестування складається державною мовою. 

Одне завдання включає 40 тестових питань, які обираються для кожного учасника 

тестування автоматично із загального переліку питань, затвердженого спільним наказом 

Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства юстиції 

України 06.05.2016 № 97/1328/5.  

Питання для кожного учасника тестування обираються автоматично з переліку 

питань. Кожне питання має чотири варіанти відповіді, одна з яких є правильною. 

Загальний час проведення тестування складає 40 хвилин. 

Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, проводиться 

автоматичне визначення результатів тестування програмним забезпеченням. 

Для подальшої участі у конкурсі необхідно набрати щонайменше 24 бали. 

Під час складання тестів заборонено користуватися будь-якими підручними 

засобами (кодексами, законами, планшетами, телефоном), списувати та спілкуватися із 

іншими кандидатами. 

У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого 

проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується 

присутніми членами конкурсної комісії. 

Після закінчення тестування просимо не закривати вікно, підізвати адміністратора 

конкурсного відбору для фіксування результатів тесту. 

Про дату і час проведення наступного етапу конкурсу вас буде проінформовано 

додатково телефоном (або повідомляється дата час та місце наступного етапу 

конкурсу).  
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Додаток 6.3 
 

Коротка інструкція з проходження тестування 
 

Для проходження тестування потрібно зайти на офіційний сайт Національного 

агентства України з питань державної служби та перейти в меню «Тестування»  
 

 
 

У наступному вікні ввести логін і пароль, який ви отримали від Адміністратора.  
 

 
 

У відкритому вікні перевірити своє прізвище та 

ініціали і натиснути посилання «Скласти», для початку 

складання тесту:  

 

 

 

 

 

У відкритому діалоговому вікні  натискаємо на кнопку, яка переведе до складання 

самого тесту:  
 

 
 

Кандидат може відповідати на питання послідовно або в довільному порядку. 

Кандидат має можливість помітити питання, щоб повернутися до нього пізніше і 

ще раз подумати над відповіддю. Поки складання тесту не завершено за вказівкою або 
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після закінчення відведеного часу, кандидат може змінювати і редагувати свої відповіді 

на всі питання.  

Набір елементів управління на сторінці кожного питання – стандартний: 

кнопка   перенаправляє  до наступного запитання; 

кнопка   повертає до попереднього запитання; 

кнопка   переводить до загального списку запитань. 
 

У списку питань  кандидат може проглянути стан кожного з питань (поля 

Позначити і Помічений) і при необхідності перейти до будь-якого з питань тесту.  

Список питань відображається автоматично, коли кандидат закінчив відповідати на 

питання, а крім того може бути виведений на екран у будь-який момент при відповіді на 

питання тесту – за допомогою кнопки   
 

Щоб перейти до певного питання тесту, клацніть маркер ( ) у полі «Перейти» 

цього питання. 

 

Щоб завершити тестування і проглянути звіт, клацніть кнопку  .  

 

Якщо час тестування витік, тест завершиться автоматично.  
 

У кандидата є можливість ознайомитись з результатами,  натиснувши на 

«Результати». 
 

 

 

 

 

 

 

Щоб проглянути «Звіт про тестування», натисніть маркер ( ) в полі «Звіт».  
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«Звіт» відкриється в новому вікні веб-браузера. Форма звіту має наступний вигляд: 
 

 
 

Адміністратор друкує звіт про тестування та надає кандидатам і членам конкурсної 

комісії  на підпис. 
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Додаток 6.4 

 

АКТ  

про порушення умов проведення тестування кандидатом  

на зайняття вакантної посади державної служби  

 
«___» ____________ 20__ р.   № _____ 

 
 

Місце проведення тестування _________________________________________ 
 

___________________________________________________________________  

 

Посада на яку оголошений конкурс _____________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

 

Складено членами конкурсної комісії ___________________________________  
                                                                                                       (прізвище та ініціали) 

___________________________________________________________________   

 

Під час проведення тестування встановлено, що кандидат на зайняття вакантної  
 

посади державної служби ____________________________________________ 
                (прізвище, ім’я та по батькові) 

порушив умови проведення тестування. 

 

Суть порушення_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
 

Кандидата на зайняття вакантної посади державної служби відсторонено від 

подальшого проходження конкурсу о ____ год. ____ хв. 
 

 
Голова комісії     ____________________ _____________________ 
           (підпис)             (ініціали та прізвище) 
 

Члени комісії   ____________________ _____________________ 
          (підпис)             (ініціали та прізвище) 
 

 ___________________ _        _____________________ 
           (підпис)             (ініціали та прізвище) 
 

 ___________________ _        _____________________ 
           (підпис)             (ініціали та прізвище) 
 

 ___________________ _        _____________________ 
           (підпис)             (ініціали та прізвище) 
 

 ___________________ _        _____________________ 
           (підпис)             (ініціали та прізвище) 
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7. РОЗВ’ЯЗАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

Ситуаційні завдання проводяться для кандидатів, які претендують на зайняття 

вакантних посад державної служби категорій «Б», з метою з’ясування їх спроможності 

використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків, а також 

перевірки їх на відповідність професійній компетентності. 

Ситуаційні завдання розробляє та затверджує державний орган, в якому 
проводиться конкурс. Вони мають враховувати специфіку та вимоги до професійної 
компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу. По суті – це 
моделювання ситуації, яку повинен розв’язати кандидат. 

За допомогою ситуаційних завдань можуть бути оцінені декілька вимог до 

професійної компетентності. Зразок затвердженого ситуаційного завдання, за допомогою 

якого були оцінені професійні знання та вміння приймати ефективні управлінські 

рішення кандидатами, наведений у додатку 7.1.  

Ситуаційні завдання розв’язуються письмово. Кожен кандидат розв’язує від одного 

до трьох ситуаційних завдань залежно від категорії посади та вимог, які необхідно 

оцінити. Кількість ситуаційних завдань для кандидатів визначається конкурсною 

комісією. 

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові ситуаційні 

завдання за однаковий час. На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові 

надається не більше однієї години. Час на розв’язання ситуаційного завдання 

визначається конкурсною комісією.  

Перед оголошенням ситуаційного завдання Адміністратор надає кандидатам два 

конверти: один конверт з бланком для заповнення кандидатом персональних даних, а 

інший – з бланком для розв’язання ситуаційного завдання. 

Адміністратор озвучує ситуаційне завдання та зазначає час для його розв’язання, 

надає кожному з кандидатів тексти ситуаційних завдань. Примірні ситуаційні завдання 

на різні посади державної служби наведені в додатку 7.2. 

Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на 

його розв’язання, кандидати пакують бланки відповідей та бланки персональних даних у 

відповідні конверти і надають Адміністратору. 
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Не допускаються будь-які надписи чи інші 

позначки на бланках відповідей, за якими 

можна ідентифікувати кандидатів 

 

Адміністратор присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями та із 

заповненим бланком персональних даних кандидата.  
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Конверти з персональними даними 

Адміністратор залишає у себе, а конверти з 

бланками ситуаційних завдань передає 

членам конкурсної комісії тільки після їх 

отримання від усіх кандидатів 
 

Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом 

з проставленням ним підпису. 
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Конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання згідно з 

вимогами до професійної компетентності кандидата, на виявлення яких спрямоване дане 

завдання. Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання 

використовується така система: 
 

Кандидати Кількість балів 

Не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк  0 

Розв’язали ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для подальшої роботи   1  

Виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання  2 
 

Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють ситуаційне завдання кожного 

кандидата. Результати розв’язання ситуаційних завдань вноситься у відомість за формою 

згідно з додатком 6 до Порядку. Зразок відомості наведений в додатку 7.3. 

Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення експертів у відповідній 

сфері для проведення оцінки відповідності окремим вимогам, які оцінюються. У такому 

разі оцінку (0-1-2) дає експерт. Така оцінка враховується членами конкурсної комісії під 

час індивідуального оцінювання. 

Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати 

розв’язання ситуаційних завдань кандидатів Адміністратору. 

Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє 

арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.  

Середнє арифметичне розраховується за формулою: 
 

  

Оса =  

 

де Оn – оцінки членів комісії; 

      n – кількість членів комісії, які оцінювали кандидатів. 
 

Адміністратор обраховує середнє арифметичне по кожній з вимог професійної 

компетентності, які оцінювалися під час розв’язання ситуаційних завдань.  

У присутності членів комісії та кандидатів Адміністратор оголошує результати 

розв’язання ситуаційних завдань за кодовими номерами, відкриває конверти з 

персональними даними кандидатів і фіксує їх у зведеній відомості середніх оцінок за 

формою згідно з додатком 8 до Порядку. 

Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, не можуть 

бути допущені до наступного етапу конкурсу, про що їм оголошується на засіданні 

комісії. 

  

О1+О2+…+Оn 

  n    
 

n 

  n    
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Додаток 7.1 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
  

Голова Сумської обласної 

державної адміністрації 
                        

                            М.О.Клочко 
 

«___» березня 2017 року 

 

 

 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ 

для кандидатів, які претендують на зайняття посади  

на чальника відділу житлово-комунального господарства 

Сумської обласної державної адміністрації  

 
До відділу житлово-комунального господарства Сумської обласної державної 

адміністрації звернулося ТОВ «Сумитеплоенерго» щодо погодження тарифів на житлово-

комунальні послуги.  
 

1. Визначте повноваження Сумської обласної державної адміністрації у вказаній 

ситуації та подальші управлінські рішення. 

2. Зазначте їх нормативно-правове підґрунтя. 
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Додаток 7.2 

 
СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ* 

для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної посади  
першого заступника голови районної державної адміністрації  

 
Державна політика у галузі освіти спрямована на підвищення якості надання 

освітніх послуг, у першу чергу в сільській місцевості. З цією метою проводиться 
оптимізація мережі закладів освіти, створення опорних шкіл. Натомість виникає ряд 
проблемних питань внаслідок закриття малокомплектних шкіл: 

- працевлаштування працівників таких закладів (педагогічного і обслуговуючого 
персоналу), 

- забезпечення доступності для учнів віддалених населених пунктів до опорних 
шкіл, зокрема учнів початкових класів, які не є самостійними для щоденних тривалих і 
далеких поїздок, 

- оптимальна організація навчального процесу в новоукомплектованих закладах 
освіти тощо. 

 

Означте, наскільки ця проблема є актуальною для району та запропонуйте 
поетапні управлінські шляхи її вирішення, зазначивши нормативно-правове підґрунтя та 
конкретизувавши форми і зміст запропонованих Вами рішень. 
 

* Оцінювалися вимоги: професійні знання, прийняття ефективних рішень, впровадження змін 

 

 

 

 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ* 

для кандидатів, які претендують на зайняття посади  

начальника управління містобудування та архітектури  

Сумської обласної державної адміністрації  
 

До управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної 

адміністрації звернувся громадянин із заявою про надання висновку до проекту 

землевідведення земельної ділянки, яка розташована за межами населених пунктів та 

знаходиться у адміністративному підпорядкуванню міста Суми. 

1. Назвіть види містобудівної документації, яку необхідно врахувати для надання 

висновку. 

2. Який висновок має надати управляння містобудування та архітектури, у разі 

відсутності містобудівної документації? 

3. Перерахуйте комплекс заходів щодо організації розробки  містобудівної 

документації на відповідній території у разі її відсутності. 
 

* Оцінювалися вимоги: професійні знання, прийняття ефективних рішень  
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ* 
для кандидатів, які претендують на зайняття посади  

заступника начальника відділу фінансового забезпечення апарату  
Сумської обласної державної адміністрації  

 

У рамках реалізації Стратегії управління державними фінансами на 2017-2020 
роки (розпорядження КМУ від 08.02.2017 №142-р) та реформування системи 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності в державному секторі: 

1. Запропонуйте заходи щодо підвищення ефективності управління фінансовими 
ресурсами в Сумській обласній державній адміністрації та підпорядкованих установах 
(організаціях). 

2. Вкажіть актуальну для апарату Сумської обласної державної адміністрації 
фінансово-бюджетну звітність, терміни її подачі згідно з нормативними документами. 

 

 
 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ* 
для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної посади  

начальника управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 
Сумської обласної державної адміністрації   

 

Назвіть вичерпний перелік заходів, які повинні вживати місцеві державні 
адміністрації та органи місцевого самоврядування в частині організації роботи з призову 
громадян України на строкову військову службу. 

 
 

 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ* 
для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної посади начальника загального 

відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації 
 

Назвіть вичерпний комплекс заходів, необхідних для формування номенклатури 
справ апарату обласної державної адміністрації, та зазначте нормативні документи, 
якими при цьому необхідно керуватися. 

 

 
 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ* 
для кандидатів, які претендують на зайняття посади директора Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації  
 

Одним з основних положень Концепції нової української школи є децентралізація 
та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію. Сучасна мережа закладів 
освіти має виражену вертикальну систему управління і фінансування, при цьому учні 
різних закладів мають не однаковий доступ до якісних освітніх послуг. 

 

Завдання: 
Які конкретні управлінські заходи (рішення) необхідно провести органам 

управління освітою в області для підготовки та впровадження реформи галузі освіти на 
місцях? Зазначте нормативно-правове підґрунтя для реалізації таких заходів. 
 
* Оцінювалися вимоги: професійні знання, прийняття ефективних рішень  
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Додаток 7.3 

 
ВІДОМІСТЬ  

про результати розв’язання ситуаційних завдань 
 
 

Номер конверта 

кандидата 

Вимоги Бали 

1 
Професійні знання 

 

 

Прийняття ефективних рішень   

   

2 
Професійні знання 

 

 

Прийняття ефективних рішень 

 

 

   

3 
Професійні знання 

 

 

Прийняття ефективних рішень 

 

 

   

4 
Професійні знання 

 

 

Прийняття ефективних рішень 

 

 

   

 

 

Член комісії   ______________        ______________________________________ 
                                                 (підпис)                                                   (прізвище, ім’я та по батькові) 
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8. ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

З метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей 

вимогам до професійної компетентності кандидата та відповідних посадових обов’язків 

конкурсною комісією проводиться співбесіда. Під час співбесіди оцінюються вимоги, які 

не були оцінені на попередніх етапах конкурсу. 

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається 

конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.  

У разі потреби на співбесіду можуть бути запрошені експерти. 

 

Співбесіду можна умовно поділити на декілька етапів: 

 

1) підготовка робочих форм (переліку питань для оцінювання 

компетентностей та відомостей про результати співбесіди для оцінювання 

членами комісії, див. додаток 8.1); 

2) налагодження контакту (привітання кандидата, представлення його комісії, 

уточнення відомостей, що містяться в поданих документах); 

3) оцінка кожним членом конкурсної комісії відповідей на запитання, які 

розкривають компетентності, що необхідні на посаді; 

4) завершення співбесіди (відповіді на можливі зустрічні запитання 

кандидата до конкурсної комісії, подяка за участь у конкурсі). 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Оцінюються відповіді на запитання 

третього етапу. Кожному з кандидатів 

ставляться однакові запитання, що 

розкривають необхідні на посаді 

компетентності 
 

Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на 

співбесіді використовується така система: 
 

Кандидати Кількість балів 

не відповідають вимозі  0 

не повною мірою відповідають вимозі 1  

відповідають вимозі 2 
 

Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом комісії 

індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди за формою згідно з 

додатком 7 до Порядку. 

Згідно з роз’ясненнями Нацдержслужби від 14.07.2017 № 6458/12-17 кандидат, 

який за результатами співбесіди набрав середній бал 0,5 або нижче за однією з 

вимог, не допускається до наступного етапу конкурсу, а саме: до проведення 

підрахунку результатів конкурсу, визначення переможця та другого за результатами 

конкурсу кандидата 

Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє 

арифметичне значення індивідуальних оцінок. 

50

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF/paran217#n217


 

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок 

за кожну окрему вимогу до професійної компетентності та тестування на знання 

законодавства. 

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, що заповнюється за 

формою згідно з додатком 9 до Порядку, за допомогою якого визначається переможець 

конкурсу. 

Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, за рішенням 

голови конкурсної комісії переможець конкурсу визначається шляхом відкритого 

голосування їх членів або проводиться повторна співбесіда. 

Результати тестування, розв’язання ситуаційних завдань та проведеної з 

кандидатом співбесіди зберігаються у службі управління персоналом державного органу, 

в якому проводився конкурс. 

Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, 

надсилає кожному кандидату, який не пройшов етап конкурсу, письмове повідомлення 

(додаток 8.2). 

Кандидат може ознайомитись зі своїми результатами оцінювання за письмовим 

зверненням до конкурсної комісії. 
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Додаток 8.1 
 

ЗАПИТАННЯ 

до проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу 

з управління персоналом апарату Сумської обласної державної адміністрації 

 

Спеціальні 

вимоги 
Компетентності Запитання 

Професійні 

знання 

1) основи державної політики з 

питань державної служби, 

реформування органів державного 

управління та публічного права; 

2) основи кадрового 

менеджменту, організації праці, 

соціального захисту, психології та 

права;  

3) форми організаційної, 

адміністративно-управлінської 

діяльності;  

4) кадрове діловодство;  

5) правила ділового етикету 

1. Назвіть основні нормативно-правові 

акти, що визначають стратегічні напрямки 

розвитку публічної служби в Україні. 

2, 4. Які види кадрового діловодства Вам 

знайомі?  

3 Назвіть основні форми організаційно-

управлінської діяльності, які можуть бути 

використані у сфері кадрового 

менеджменту? 

5. Чи мали Ви досвід ділового 

спілкування?(Який?) 

 

Спеціальний досвід роботи 

Якісне 

виконання 

поставлених 

завдань 

1) навики роботи з інформацією: 

оперативне сприйняття тексту, 

аналіз форми і змісту, 

акцентування уваги на важливих 

деталях; 

2) здатність вести паралельно 

декілька  напрямків діяльності, 

уміння швидко переводити увагу 

і концентруватися на нових 

задачах; 

3) розуміння змісту завдання і 

його кінцевих результатів, 

самостійне визначення можливих 

шляхів досягнення; 

4) вміння виконувати 

різнорівневі завдання, 

диференційовані за 

інтелектуальною та  

психофізичною напругою. 

1. Які види діяльності, що пов’язані з 

опрацюванням інформації, Вам знайомі? 

2, 4. Чи вдається Вам тримати в полі зору 

різні за змістом і формою питання з метою 

реалізації комплексних завдань? Наведіть 

приклади з професійного досвіду, якщо це 

мало місце.  

3. Наскільки для Вас важливим є 

спрямування керівника у вирішенні 

поставленого завдання? 

Командна 

робота та 

взаємодія 

1) розуміння основних принципів 

і підходів командної роботи; 

2) вміння ефективної координації 

своїх дій з іншими членами 

колективу; 

3) уміння налагоджувати 

зворотний зв'язок з учасниками 

процесу професійної діяльності, 

комунікації тощо. 

1, 2. Яка форма роботи більш імпонує Вам: 

індивідуальна чи колективна? У чому це 

проявляється, які Ваші переваги?  

3. Дайте оцінку своїм комунікативним 

здібностям і навичкам ділового 

спілкування з огляду на необхідність 

підтримувати постійну конструктивну 

взаємодію з різними категоріями 

посадовців та інших відповідальних осіб 
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Сприйняття 

змін 

1) орієнтація на інноваційність в 

роботі; 

2) здатність приймати зміни та 

змінюватись; 

3) критична оцінка своєї роботи, 

сприйняття конструктивної 

критики. 

1-3. Наскільки ви консервативні у своїх 

поведінкових моделях, чи  легко можете 

переходити на "нові рейки", якщо цього 

вимагають обставини?  

Технічні 

вміння  

уміння користуватися 

комп’ютерним обладнанням, 

офісною технікою та 

використовувати відповідне 

програмне забезпечення 

1. З якою оргтехнікою Ви можете 

працювати (факс, принтер, сканер, ксерокс 

тощо)?  

2. Як Ви оцінюєте свій рівень володіння 

інформаційними технологіями?  

Знання 

сучасних 

інформаційних 

технологій 

знання інформаційних 

технологій для обробки, 

систематизації, обміну та аналізу 

інформації 

1. У яких комп’ютерних програмах Ви 

можете працювати (чи володієте 

навичками роботи з текстовими 

редакторами, чи можете підготувати 

презентацію, використовувати графічні 

об’єкти в електронних документах)?  

2. Чи працюєте в Інтернеті, з електронною 

поштою? 

Особистісні 

якості  

і компетенції 

1) відповідальність; 

2) уміння визначати пріоритети в 

діяльності; 

3) ініціативність; 

4) спрямованість на 

самовдосконалення і самоосвіту 

1,2. Чи є у Вас внутрішні індикатори 

успішності у професійній сфері? Назвіть 

їх. 
3,4. Яким чином Ви підвищуєте наразі свій 
професійний і особистісний рівень? 
Назвіть конкретні форми, методики, 
способи і засоби.  

 
 

*перед запитаннями у третій колонці зазначені номери  компетентностей, які можуть бути оцінені 

 

ЗАПИТАННЯ 

до проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника 

загального відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації 
 

Спеціальні 

вимоги 
Компетентності Запитання 

Лідерство уміння переконувати, 

обґрунтовувати та обстоювати 

власну позицію. 

Обґрунтуйте, у чому полягають Ваші 

професійні і особистісні переваги, які 

дозволять організувати трудовий колектив 

відділу для виконання покладених 

функцій. 

Комунікації та 

взаємодія 

1) уміння налагоджувати 

ефективну комунікацію з 

учасниками процесу професійної 

діяльності; 

2) уміння запобігати та 

розв’язувати конфліктні ситуації. 

1. Наведіть приклади ефективної взаємодії 

з учасниками Вашої попередньої 

професійної діяльності, що мало 

наслідком реалізації спільних проектів, 

вирішення актуальних питань діяльності 

тощо (конкретизуйте).  

2. Визначте найважливіші кроки (заходи), 

які, на Вашу думку, будуть запобігати 

виникненню конфліктних ситуацій у 

відділі та з вищестоящим керівництвом. 
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Впровадження 

змін 

1) реалізація власних ініціатив; 

2) критична оцінка своєї роботи. 

1-2. Чи доводилося Вам реалізовувати в 

своїй професійній або громадській 

діяльності окремі власні ініціативи? 

Наскільки було ефективним їх 

впровадження? 

Управління 

організацією 

роботи та 

персоналом 

1) системне планування роботи 

підрозділу; 

2) сучасні методи управління 

персоналом на державній службі. 

1. Які пріоритети визначите при 

плануванні роботи відділу? 

2. Який підхід до формування 

професійних характеристик працівника 

Вам імпонує більше і чому:  

1) метод опису виробничої поведінки, 

тобто які функції має виконувати 

(посадова інструкція), 

2) метод моделювання компетенції, тобто 

якими якостями має володіти (спеціальні 

вимоги)? 

Знання 

сучасних 

інформаційних 

технологій 

знання загальних принципів 

функціонування інформаційних 

технологій та володіння на рівні 

впевненого користувача 

програмними продуктами Microsoft 

Office. 

На Вашу думку, які сучасні інформаційні 

технології чи засоби доцільно 

використовувати в діяльності органів 

виконавчої влади? 

Особистісні 

якості і 

компетенції 

1) навички самовдосконалення, 

самоосвіти і саморозвитку; 

2) уважність і відповідальність; 

3) вміння працювати в ситуаціях з 

підвищеною психоемоційною та 

інтелектуальною напругою. 

1-2. Назвіть конкретні форми 

самопідготовки і самовдосконалення, 

якими Ви нині підвищуєте свою 

професійну компетентність. 

 

3. Які обставини можуть вплинути на 

Вашу працездатність чи емоційну 

рівновагу? 
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Додаток 8.2 

 

 

CУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АПАРАТУ   

 
40030, м.Суми, пл. Незалежності, 2, тел. (0542) 63-13-12, e-mail: kdr@sm.gov.ua  

 

__________ № ____________               На № ________  від  __________ 

 
 
 Петриненку С.М. 
 
 

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2016 р. № 246, за результатами розв’язання Вами ситуаційного завдання до 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника загального 

відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації інформуємо, що за 

вимогою «Прийняття ефективних рішень» середня оцінка становить 0,4 бала.  

Згідно з пунктом 48 вищезазначеного Порядку, кандидати, які отримали 

середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, не можуть бути допущені до 

наступного етапу конкурсу. 

Конкурсна комісія дякує Вам за участь у конкурсі та повідомляє, що 

інформація про переможця конкурсу буде оприлюднено на сайті 

Нацдержслужби України та на веб-порталі місцевих органів виконавчої влади 

Сумської області. 

 

 

Заступник начальника відділу з  

управління персоналом апарату  

Сумської обласної державної адміністрації, 

адміністратор конкурсу       А.О.Бєляєв 
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9. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ  
ТА ДРУГОГО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ КАНДИДАТА. ОФОРМЛЕННЯ І 

ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ 
 

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується 
присутніми на засіданні членами комісії, не пізніше ніж протягом трьох календарних 
днів після його проведення і зберігається в державному органі, в якому проводився 
конкурс, протягом п’яти років. Зразки протоколів засідання конкурсної комісії наведені в 
додатку 9.1. 

Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії (див.додаток 9.2) є складовою 
особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби 
за результатами конкурсу. 

Керівник державного органу, в якому проводився конкурс, забезпечує передачу 
Нацдержслужбі інформації про переможця конкурсу та другого за результатами 
конкурсу кандидата (див.додаток 9.3) в електронній формі на електронну адресу 
(results@nads.gov.ua) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати 
підписання протоколу засідання конкурсної комісії. 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  
Інформація про результати конкурсу в 
обов’язковому порядку оприлюднюється на 
сайті державного органу, де проводився 
конкурс 

 

Інформація про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу 
кандидата на зайняття вакантної посади повинна містити прізвище, ім’я та по батькові 
кандидата, назву посади, загальну кількість набраних балів, дату і номер розміщеного на 
офіційному веб-сайті Нацдержслужби оголошення про проведення конкурсу. 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
Результати конкурсу оприлюднюються не 
пізніше ніж протягом 45 календарних днів з 
дня оприлюднення оголошення про 
проведення такого конкурсу 
 

Служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, 
надсилає кожному кандидату письмове повідомлення про результати конкурсу 
(див.додаток 9.4) протягом п’яти календарних днів з дня їх оприлюднення. 

Учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити 
рішення конкурсної комісії до Нацдержслужби або до суду. 

Скарга на рішення конкурсної комісії подається не пізніше ніж через 
10 календарних днів з дня отримання кандидатом письмового повідомлення про 
результати конкурсу. Учасник конкурсу, який оскаржує рішення конкурсної комісії, 
зобов’язаний повідомити про це відповідну конкурсну комісію з наданням копії скарги. 

Про результати розгляду скарги Нацдержслужба повідомляє заявника не пізніше 
14 календарних днів з дня надходження скарги та в разі встановлення факту порушення 
направляє керівнику державної служби в державному органі, в якому проводився 
конкурс, обов’язкову для виконання вимогу про скасування результатів конкурсу. 
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Додаток 9.1 

 
ПРОТОКОЛ  № 1/1 

засідання конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної 
служби керівників структурних підрозділів Сумської обласної державної 
адміністрації, їх заступників та заступників голів районних державних 

адміністрацій Сумської області 
 
24 січня 2017 року         м. Суми 
 
Присутні члени конкурсної комісії: Боршош І.С., Коробка Т.П., Купрейчик І.В., 
Макуха О.С., Подопригора М.А., Чаусовська С.І., Шкурат І.В., адміністратор 
конкурсу Бєляєв А.О. 
 
Порядок денний: 
  

Про проведення тестування кандидатів у рамках конкурсного відбору на 
заміщення вакантної посади заступника директора Департаменту – начальника 
управління планування та запобігання надзвичайним ситуаціям Департаменту 
цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації 
(категорія «Б»). 

 
СЛУХАЛИ:  
Бєляєва А.О., який повідомив, що на ім’я голови конкурсної комісії надійшли 
заяви від п’яти осіб про допуск до участі в конкурсі на заміщення вакантної 
посади заступника директора Департаменту – начальника управління 
планування та запобігання надзвичайним ситуаціям Департаменту цивільного 
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації. Усі особи надали 
відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної 
адміністрації визначені законодавством документи. Відповідно до п. 21 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. 
№ 246 (далі - Порядок), подані документи перевірено і визнано такими, що 
відповідають встановленим законодавством вимогам. Згідно з умовами 
проведення конкурсу 24.01.2017 о 09.00 визначене тестування кандидатів на 
знання законодавства за допомогою веб-ресурсу Національного агентства 
України з питань державної служби. Усі кандидати на посади прибули на 
тестування з документами, що посвідчують особу. 
 

(Після проведення тестування) 
 

Участь у тестуванні взяли всі кандидати. За результатами тестування:  
ПІБ кандидата Правильні 

відповіді 
Бали 

Бортник Іван Васильович 36 2 
Коваленко Юрій Іванович 25 1 
Лисенко Валерій Миколайович 31 1 
Назаренко Василь Олександрович 31 1 
Чеховський Віктор Володимирович 32 2 
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Зазначені кандидати відповідно до чинного законодавства вважаються такими, 

що пройшли тестування, і мають бути допущені до участі у наступному етапі 

конкурсу – розв’язання ситуаційних завдань.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Допустити зазначених кандидатів до розв’язання ситуаційних завдань 

(голосували: «за» - 7, «проти» - немає). 

 

 

Члени конкурсної комісії: І.С.Боршош 

 

 Т.П.Коробка 

 І.В.Купрейчик  

 

 О.С.Макуха  

 

 М.А.Подопригора  

 

 С.І.Чаусовська 

 

 І.В.Шкурат 
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ПРОТОКОЛ  № 1/2 

засідання конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної 

служби керівників структурних підрозділів Сумської обласної державної 

адміністрації, їх заступників та заступників голів районних державних 

адміністрацій Сумської області 

 

01 лютого 2017 року         м. Суми 

 

Присутні: голова конкурсної комісії Марченко О.О., члени конкурсної комісії: 

Живицький Д.О., Макуха О.С., Подопригора М.А., Чаусовська С.І., 

Шкурат І.В., адміністратор конкурсу Бєляєв А.О. 

 

Порядок денний: 
  

Про розв’язання ситуаційних завдань кандидатами під час конкурсного відбору 

на заміщення вакантної посади заступника директора Департаменту – 

начальника управління планування та запобігання надзвичайним ситуаціям 

Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної державної 

адміністрації (категорія «Б»). 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Бєляєва А.О., який повідомив, що конкурсній комісії необхідно визначитися з 

кількістю ситуаційних завдань та часом на розв’язання їх кандидатами. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Макуха О.С., який запропонував визначити одне ситуаційне завдання, для його 

розв’язання надати 40 хвилин. Ситуаційне завдання має оцінюватися за двома 

вимогами, а саме: «професійні знання» і «прийняття ефективних рішень». 

Марченко О.О., підтримав пропозицію. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Запропонувати кандидатам розв’язати одне ситуаційне завдання, для його 

розв’язання надати 40 хвилин. Ситуаційне завдання має оцінюватися за двома 

вимогами, а саме: «професійні знання» і «прийняття ефективних рішень». 

(голосували: «за» - 6, «проти» - немає). 

 

(Після розв’язання ситуаційних завдань) 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Бєляєва А.О., який повідомив, що за результатами розв’язання ситуаційних 

завдань за вимогами «професійні знання» і «прийняття ефективних рішень» 

кандидати набрали наступні середні бали відповідно:  

Бортник І.В. - 1,67/1,33; Коваленко Ю.І. - 1,00/1,00; Лисенко В.М. - 1,17/1,17; 

Назаренко В.О. - 0,67/0,50; Чеховський В.В. - 2,00/1,17. 
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Відповідно до пункту 48 Порядку кандидати, які отримали середній бал 0,5 або 

нижче за однією з вимог, не можуть бути допущені до наступного етапу 

конкурсу.  

 

ВИРІШИЛИ:  

За результатами розв’язання ситуаційних завдань до наступного етапу 

допустити Бортника І.В., Коваленка Ю.І., Лисенка В.М., Чеховського В.В. 

(голосували: «за» - 6, «проти» - немає). 

 

Додатки: на  ___  арк.  в  ___  прим. 

 

 

Голова конкурсної комісії О.О.Марченко  

 

Члени конкурсної комісії: Д.О.Живицький  

 

 О.С.Макуха  

 

 М.А.Подопригора  

 

 С.І.Чаусовська 

 

 І.В.Шкурат 
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ПРОТОКОЛ  № 1/3 

засідання конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної 

служби керівників структурних підрозділів Сумської обласної державної 

адміністрації, їх заступників та заступників голів районних державних 

адміністрацій Сумської області 

 

03 лютого 2017 року         м. Суми 

 

Присутні: голова конкурсної комісії Марченко О.О., члени конкурсної комісії: 

Живицький Д.О., Макуха О.С., Подопригора М.А., Чаусовська С.І., 

Шкурат І.В., адміністратор конкурсу Бєляєв А.О. 

 

Порядок денний: 
  

Про проведення співбесіди у ході конкурсного відбору на заміщення вакантної 

посади заступника директора Департаменту – начальника управління 

планування та запобігання надзвичайним ситуаціям Департаменту цивільного 

захисту населення Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б») та 

визначення його результатів. 

 

СЛУХАЛИ:  

Бєляєва А.О., який повідомив, що на даному етапі конкурсу проводилася 

співбесіда з кандидатами Бортником І.В., Коваленком Ю.І., Лисенком В.М., 

Чеховським В.В., у ході якої озвучені запитання до кандидатів та оцінено 

вимоги до професійної компетентності, що не були оцінені на попередніх 

етапах конкурсу (перелік питань додається). За результатами тестування, 

розв’язання ситуаційних завдань та співбесіди кандидати отримали наступний 

середній бал: Бортник І.В. – 15,17; Коваленко Ю.І. – 6,15; Лисенко В.М. – 8,67; 

Чеховський В.В. – 14,34. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Макуха О.С., який ознайомив членів конкурсної комісії зі зведеною відомістю 

середніх балів та повідомив про підсумковий рейтинг кандидатів на зайняття 

вакантної посади заступника директора Департаменту – начальника управління 

планування та запобігання надзвичайним ситуаціям Департаменту цивільного 

захисту населення Сумської обласної державної адміністрації. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Відповідно до підсумкового рейтингу визначити: 

переможцем конкурсного відбору на зайняття вакантної посади заступника 

директора Департаменту – начальника управління планування та запобігання 

надзвичайним ситуаціям Департаменту цивільного захисту населення Сумської 

обласної державної адміністрації – Бортника Івана Васильовича, 

другим за результатом конкурсу – Чеховського Віктора Володимировича. 
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Відділу з управління персоналом інформувати голову Сумської обласної 

державної адміністрації про результати зазначеного конкурсного відбору 

(голосували: «за» - 6, «проти» - немає). 

 

Додатки: на  ___  арк.  в  ___  прим. 

 

 

Голова конкурсної комісії О.О.Марченко  

 

Члени конкурсної комісії: Д.О.Живицький  

 

 О.С.Макуха  

 

 М.А.Подопригора  

 

 С.І.Чаусовська 

 

 І.В.Шкурат 
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П Р О Т О К О Л  № 7 

засідання конкурсної комісії на зайняття вакантної посади державної 

служби апарату Сумської обласної державної адміністрації 

 

23 травня 2017 року              м. Суми 

 

Присутні: голова конкурсної комісії:  Живицький Д.О. члени конкурсної 

комісії: Білан І.І., Калайдова С.А., Котляр І.Ю., Макуха О.С., Чаусовська С.І. 

Адміністратор конкурсної комісії: Омельченко В.Л. 

 
Порядок денний: 
  

1. Про проведення тестування кандидатів на зайняття вакантної посади 

головного спеціаліста організаційного відділу апарату Сумської обласної 

державної адміністрації (категорія «В»). 

2. Про проведення співбесіди у ході конкурсного відбору на зайняття вакантної 

посади головного спеціаліста організаційного відділу апарату Сумської 

обласної державної адміністрації та визначення його результатів. 

 

1.СЛУХАЛИ:  

Омельченко В.Л., яка повідомила, що на ім’я голови конкурсної комісії на 

зайняття вакантної посади державної служби апарату Сумської обласної 

державної адміністрації, (далі – конкурсна комісія) надійшли заяви від 

Бескоровайного Ігоря Івановича, Васюкової Олесі Григорівни, Гречки Ольги 

Володимирівни, Домнич Наталії Сергіївни, Зацепіної Марини Олександрівни, 

Матвєєвої Валентини Миколаївни, Нежинцевої Людмили Петрівни, Перерви 

Ольги Вікторівни, Підопригори Ірини Олександрівни про допуск до участі в 

конкурсі на зайняття вакантної посади головного спеціаліста загального відділу 

апарату Сумської обласної державної адміністрації. 

Відповідно до п. 21 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2016 року №246 (далі - Порядок), подані документи перевірено і визнано 

такими, що відповідають встановленим законодавством вимогам. Згідно з 

умовами проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста 

організаційного відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації 

23.05.2017 заплановано тестування кандидатів на офіційному сайті 

Національного агентства України з питань державної служби. Васюкова Олеся 

Григорівна на конкурс не з’явилася.  
 

(Після проведення тестування) 

 

За результатами тестування  кандидат Бескоровайний І.І. надав 39 правильних 

відповідей, що оцінюється у 2 бали, Гречка О.В. – 37 відповідей, 2 бали; 

Домнич Н.С. – 36 відповідей, 2 бали; Зацепіна М.О. – 34 відповіді, 2 бали; 

Матвєєва В.М. – 26 відповідей, 1 бал; Нежинцева Л.П. – 36 відповідей, 2 бали; 

Перерва О.В. – 18 відповідей, 0 балів; Підопригора І.О. – 36 відповідей,  

2 бали. 
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Перерва О.В. отримала 0 балів, вважається такою, що не пройшла тестування і 

не може бути допущеною до наступного етапу конкурсу – співбесіди. 

Всі інші вищезазначені конкурсанти, вважаються такими, що пройшли 

тестування і були запрошені взяти участь у наступному етапі конкурсу – 

співбесіді. 

 
2.СЛУХАЛИ:  

Омельченко В.Л., яка повідомила, що у ході проведення співбесіди були 

оцінені вимоги до професійної компетентності кандидатів, що не були оцінені 

на попередніх етапах конкурсу (перелік питань додається). 

За результатами тестування та співбесіди сума середніх балів кандидатів 

становить: Бескоровайний І.І. - 7,83 ; Гречка О.В. - 7,16; Домнич Н.С. – 13,20; 

Зацепіна М.О. – 11,80; Матвєєва В.М. - 7,67;  Нежинцева Л.П. – 10,49; 

Підопригора І.О. – 15,20 (відомості про результати співбесіди та зведена 

відомість середніх балів додаються). 
 
ВИРІШИЛИ:  
1. Відповідно до підсумкового рейтингу визначити: 
переможцем конкурсного відбору на зайняття вакантної посади головного 
спеціаліста організаційного відділу апарату Сумської обласної державної 
адміністрації – Підопригору Ірину Олександрівну; 
другим за результатом конкурсу – Домнич Наталію Сергіївну. 
2. Відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної 
адміністрації інформувати голову Сумської обласної державної адміністрації 
про результати зазначеного конкурсного відбору  
(голосували: «за» - 6, «проти» - немає). 
 
Додатки: на  ___  арк.  в  ___  прим. 

 

 

 

Голова конкурсної комісії      Д.О.Живицький 

 

Члени комісії:         І.І.Білан 

 

          С.А.Калайдова 

 

          І.Ю.Котляр 

 

          О.С.Макуха 

 

          С.І.Чаусовська 
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Додаток 9.2 
 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4 

засідання конкурсної комісії на зайняття вакантної посади державної 

служби апарату Сумської обласної державної адміністрації 

 

13 квітня 2017 року                   м. Суми 
 

Присутні: голова конкурсної комісії Живицький Д.О., члени конкурсної комісії: 

Коробка Т.П., Макуха О.С., Нікітіна В.А., Чаусовська С.І., адміністратор 

конкурсної комісії:  Бєляєв А.О. 

 

Порядок денний: 

1. Про проведення тестування кандидатів на зайняття вакантної посади 

начальника загального відділу апарату Сумської обласної державної 

адміністрації (категорія «Б»). 

2. Про розв’язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантної 

посади начальника загального відділу апарату Сумської обласної державної 

адміністрації. 

3. Про проведення співбесіди у ході конкурсного відбору на зайняття вакантної 

посади начальника загального відділу апарату Сумської обласної державної 

адміністрації та визначення його результатів. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Бєляєва А.О., який повідомив, що за результатами тестування, розв’язання 

ситуаційних завдань та співбесіди середній бал Котляр І.Ю становить 17,60. 

 

ВИРІШИЛИ:  
Відповідно до підсумкового рейтингу визначити переможцем конкурсного 
відбору на зайняття вакантної посади начальника загального відділу апарату 
Сумської обласної державної адміністрації  Котляр Ірину Юріївну; 

(голосували «за» – 5, «проти» – немає). 

 

 

Голова конкурсної комісії   підпис  Д.О.Живицький 

Члени комісії:         Т.П.Коробка 

          О.С.Макуха 

          В.А.Нікітіна 

          С.І.Чаусовська 

          

Витяг вірно: 

 

Начальник відділу з управління  

персоналом апарату Сумської  

обласної державної адміністрації     О.С.Макуха 
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Додаток 9.3 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

пл. Незалежності, 2, м. Суми,  40000, тел. (0542) 60-77-55, факс 63-23-41 

E-mail: mail@sm.gov.ua Код ЄДРПОУ 14005581 

 

_____________ № ____________    На № __________________ від ______________ 

 

        
Національне агентство України з 
питань державної служби 

 
 
 

Про надання інформації  
щодо результатів конкурсу 
 
 
 Відповідно до пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття 
вакантних посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.03.2016 № 246 Сумська обласна державна 
адміністрація направляє інформацію про результати конкурсу на заміщення 
посади головного спеціаліста організаційного відділу апарату Сумської 
обласної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови 
Сумської обласної державної адміністрації від 28.04.2017 № 233-ОД «Про 
оголошення конкурсів» (оголошення про конкурс розміщене на офіційному 
сайті Нацдержслужби України 28.04.2017 № 22296). 
 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я та по батькові 

кандидата 
 

Посада, 
на яку оголошено конкурс 

Результати 
(загальна 

сума балів) 
Примітка 

1. 
Підопригора 
Ірина 
Олександрівна 

головний спеціаліст 
організаційного відділу 
апарату Сумської обласної 
державної адміністрації 

 

15,20 
переможець 

конкурсу 

2. 

Домнич  

Наталія Сергіївна 

головний спеціаліст 
організаційного відділу 
апарату Сумської обласної 
державної адміністрації 

13,20 

другий за 
результатами 

конкурсу 
кандидат 

 
 
Керівник апарату Сумської 
обласної державної адміністрації, 
голова конкурсної комісії 
апарату Сумської обласної 
державної адміністрації 

  
 
 
 
 

Д.О.Живицький 
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Додаток 9.4 

 

 

 

 

CУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АПАРАТУ   

 
40030, м.Суми, пл. Незалежності, 2, тел. (0542) 63-13-12, e-mail: kdr@sm.gov.ua  

 

                  №                                           На № ________  від  __________ 

 
 
 Нежинцева Л.П. 
 
 
 

Шановна Людмило Петрівно! 
 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2016 р. № 246, інформуємо, що за результатами тестування та співбесіди Ви 

посіли четверте місце серед кандидатів за підсумковим рейтингом на посаду 

головного спеціаліста організаційного відділу апарату Сумської обласної 

державної адміністрації. 

Конкурсна комісія дякує Вам за участь у конкурсі та повідомляє, що 

інформацію про переможця конкурсу та другого за результатом конкурсу 

кандидата оприлюднено на сайті Нацдержслужби України та на веб-порталі 

місцевих органів виконавчої влади Сумської області. 

 

 

З повагою 

 

Начальник відділу з управління 

персоналом апарату Сумської  
обласної державної адміністрації     О.С.Макуха 

 

 

 

67

mailto:kdr@oblmail.state-gov.sumy.ua


10. ВІДКЛАДЕНЕ ПРАВО ДРУГОГО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ  

КОНКУРСУ КАНДИДАТА НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ 
 

Служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, 

ведуть реєстр других за результатами конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад 

(див. додаток 10.1). 

Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на таку 

посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо така посада стане 

вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади, 

складення Присяги державного службовця, виявлено обставини обмежень щодо 

призначення на посаду, визначених статтею 32 Закону України «Про державну 

службу»*, або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної 

перевірки. 

Служба управління персоналом державного органу повідомляє другому за 

результатами конкурсу кандидату про те, що відповідна посада стала вакантною, 

протягом п’яти календарних днів з дня відкриття відповідної вакансії. 
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  

Повідомлення другого за результатами 

конкурсу кандидата є обов’язком служби 

управління персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Стаття 32. Обмеження щодо призначення на посаду 

1. Не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо 

підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи. 

2. У разі виникнення обставин, що призводять до порушення вимог частини першої цієї 

статті, відповідні особи, близькі їм особи зобов’язані повідомити про це керівника 

державної служби та вжити заходів до усунення таких обставин у 15-денний строк. 

Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, керівник державної 

служби повинен вжити у місячний строк заходів до їх усунення. Для цього керівник 

державної служби може перевести державного службовця за його згодою на іншу 

рівнозначну вакантну посаду державної служби в цьому державному органі або дати 

згоду на переведення до іншого державного органу. У такому разі переведення 

державного службовця здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу. У разі 

неможливості переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із 

займаної посади. 

3. У разі порушення вимоги, зазначеної в абзаці другому частини другої цієї статті, 

керівник державної служби несе відповідальність, встановлену законом. 

4. Особи, які не повідомили керівника державної служби про обставини, зазначені у 

частині першій цієї статті, несуть відповідальність, встановлену законом. 

5. На державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України 

«Про запобігання корупції».  
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Додаток 10.1 

 

РЕЄСТР 

других за результатами конкурсу кандидатів на зайняття  

вакантних посад в апараті Сумської обласної державної адміністрації 

 
№ 

з/п 

Назва посади Прізвище, ім’я та по 

батькові другого за 

результатами конкурсу 

кандидата 

Дата протоколу, 

яким визначений 

другий кандидат   

Примітка 

(використання 

права) 

1.     

2.     

…     
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11. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

 

На посаду державної служби призначається переможець конкурсу. 

Рішення про призначення на посади державної служби категорій «Б» і «В» 

приймається керівником державної служби. 
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Видати рішення про призначення на 

посаду переможця конкурсу є обов’язком 

керівника державної служби 
 

Рішення про призначення на посаду державної служби приймається після 

закінчення строку оскарження результатів конкурсу (10 календарних днів з дня 

отримання кандидатом письмового повідомлення про результати конкурсу), а в разі 

оскарження результатів конкурсу – після прийняття рішення за скаргою суб’єктом 

розгляду скарги, але не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про 

переможця конкурсу. Таке рішення приймається на підставі протоколу засідання 

конкурсної комісії у вигляді розпорядження чи наказу. 

Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної 

служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону 

України «Про запобігання корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону 

України «Про очищення влади».  

Відповідно до роз’яснення Міжрегіонального управління Нацдержслужби у 

Харківській та Сумській областях від 02.11.2016 № 513-С/о переможець конкурсу може 

бути призначений на посаду державної служби за рішенням суб’єкта призначення за 

результатами спеціальної перевірки у разі не виявлення підстав для застосування щодо 

нього заборон, передбачених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої та 

пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону України «Про очищення влади». У разі 

відсутності в переможця конкурсу довідки про результати перевірки, передбаченої 

Законом України «Про очищення влади», керівник державного органу не пізніше ніж на 

третій день після призначення особи на посаду розпочинає перевірку достовірності 

відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою 

статті 1 Закону України «Про очищення влади» в порядку, визначеному постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563. 

Необхідно звернути увагу, що під час люстраційної перевірки органами Державної 

фіскальної служби України підлягають лише відомості щодо наявності майна (майнових 

прав) та/або відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 

відповідності до наданих копій таких декларацій. Тому до Державної фіскальної 

служби України необхідно надсилати декларацію, за формою, що встановлена 

Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

 

У рішенні про призначення (див. додаток 11.1) на посаду зазначаються: 

1) прізвище, ім’я та по батькові особи, яка призначається на посаду; 

2) займана посада державної служби із зазначенням структурного підрозділу 

державного органу; 

3) дата початку виконання посадових обов’язків; 

4) умови оплати праці. 
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Рішенні може також містити такі умови та зобов’язання: 

1) строк призначення (у разі строкового призначення); 

2) строк випробування (у разі призначення з випробувальним строком); 

3) обов’язок державного органу забезпечити державному службовцю можливість 

проходження професійного навчання, необхідного державному службовцю для 

виконання своїх посадових обов’язків. 

Копія рішення про призначення на посаду видається державному службовцю, ще 

одна копія зберігається в його особовій справі. 

Служба управління персоналом у день призначення особи на посаду державної 

служби організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше 

призначена на посаду державної служби, а також ознайомлює державного службовця під 

підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією. 

Крім того з працівником проводяться інші інструктажі та ознайомлення згідно з 

чинним законодавством. 
 

З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді в рішенні 

про призначення на посаду суб’єкт призначення може встановити випробування стоком 

до шести місяців. 
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

При призначенні особи на посаду 

державної служби вперше встановлення 

випробування є обов’язковим 
 

У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування вона вважається 

такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби. У такому разі 

застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на 

зайняття вакантної посади державної служби. Якщо конкурсною комісією такого 

кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс. 

Якщо державний службовець у період випробування був відсутній на роботі у 

зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у додатковій відпустці у зв’язку з 

навчанням або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на 

відповідну кількість днів, протягом яких він фактично не виконував посадові обов’язки. 

Суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця з посади до 

закінчення строку випробування у разі встановлення невідповідності державного 

службовця займаній посаді на підставі пункту 2 частини першої статті 87 Закону № 889.  

Суб’єкт призначення попереджає державного службовця про звільнення у 

письмовій формі не пізніш як за сім календарних днів із зазначенням підстав 

невідповідності займаній посаді. 

У разі якщо строк випробування закінчився, а державного службовця не 

ознайомлено з розпорядженням або наказом про його звільнення з посади державної 

служби, він вважається таким, що пройшов випробування. 
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Додаток 11.1 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

м.Суми 

 

 
Про призначення  
Зарецького А.В. 

 
 

ПРИЗНАЧИТИ 

 

ЗАРЕЦЬКОГО Андрія Віталійовича на посаду головного спеціаліста 

відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної 

адміністрації як переможця конкурсу з 24 квітня 2017 року із встановленням 

випробування строком 1 місяць, з посадовим окладом згідно зі штатним 

розписом, присвоїти йому 8 ранг державного службовця, та встановити 

надбавку за вислугу років на державній службі у розмірі 18 відсотків 

посадового окладу тимчасово на час відсутності основного працівника. 

 

Підстава: заява Зарецького А.В. від 14.04.2017, протокол засідання конкурсної 

комісії апарату Сумської обласної державної адміністрації  

від 07.04.2017 № 3, Закон України «Про державну службу», 

постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 

«Питання присвоєння рангів державних службовців та 

співвідношення між рангами державних службовців і рангами 

посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, 

дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями». 

  

  

Голова Сумської обласної 

державної адміністрації 

  

М.О.Клочко 

72



12. АКТУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 

 

 
Алгоритм дій 

служби з управління персоналом при проведенні конкурсного відбору  
та призначенні особи на посаду державної служби  

 
№ 
з/п 

Зміст дії (заходу) Строк виконання заходу Дата 

До проведення конкурсу на зайняття посад державної служби 

1.  Підготовка проекту розпорядження голови ОДА про 

оголошення конкурсу, в т.ч.:  

- узгодження дати та часу проведення тестування з 

головою конкурсної комісії; 

- узгодження дати та часу проведення тестування з 

Сумським центром післядипломної освіти   

 

 

До видання розпорядження 

голови ОДА 

 

2.  Передача інформації про оголошення конкурсу до 

Міжрегіонального управління Нацдержслужби у 

Харківській та Сумській областях 

(vacancy8@nads.gov.ua): 

- xls-файл (за формою Нацдержслужби);  

- сканована копія розпорядження у форматі .pdf;  

- умови проведення конкурсу у форматі .doc або .docx 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

підписання розпорядження 

 

3.  Оприлюднення розпорядження голови ОДА про 

оголошення конкурсу на офіційному веб-порталі 

місцевих органів виконавчої влади Сумської області 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

підписання розпорядження 

 

4.  Надсилання розпорядження голови ОДА про 

оголошення конкурсу членам конкурсної комісії 

через електронний документообіг FossDoc, іншим 

зв’язком 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

підписання розпорядження 

 

5.  Прийом ведення обліку та реєстрація документів для 

участі в конкурсі, надіслані особами, які бажають 

взяти в ньому участь 

15-30 календарних днів з дня 

оприлюднення інформації 

про проведення конкурсу  

(на сайті НАДС) 

 

6.  Контроль наявності декларації кандидата в Єдиному 

державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

Під час прийому 

документів 

 

7.  Перевірка відсутності особи в Єдиному державному 

реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення 

Закону України «Про очищення влади» 

Під час прийому 

документів 

 

8.  Перевірка документів, поданих кандидатами, на 

відповідність встановленим законом вимогам 

Триденний строк з дня їх 

надходження 

 

9.  Письмове повідомлення кандидатів про результати 

перевірки поданих ними документів на предмет 

відповідності їх встановленим законом вимогам (у 

разі виявлення невідповідності) 

Триденний строк з дня їх 

надходження 

 

10.  Узгодження дати та часу проведення ситуаційного 

завдання та співбесіди з головою конкурсної комісії 

До початку проходження 

тестування 

 

11.  Повідомлення організаційного відділу апарату СОДА 

про дату, час засідання конкурсної комісії  та склад 

комісії для включення до плану основних заходів за 

Не пізніше 16 години 

четверга), що передує 

плановому тижню 
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участю керівництва на наступний тиждень (невідкладно у разі стислих 

термінів її проведення) 

12.  Надсилання на адресу адміністратора 

Нацдержслужби (test@nads.gov.ua) інформації про 

кандидатів (П.І.Б., дата складання тесту та бажаний 

час) для створення відповідного облікового запису в 

системі тестування 

Не пізніше ніж за два дні до 

дня проведення тестування 

 

13.  Затвердження ситуаційних завдань для категорії «Б» Не пізніше ніж за два дні до 

дня проведення тестування 

 

14.  Підготовка запитань до співбесіди Не пізніше ніж за два дні до 

дня проведення тестування 

 

15.  Нагадування членам конкурсної комісії, Сумському 

центру післядипломної освіти та кандидатам про дату, 

час та місце засідання конкурсної комісії   

Не пізніше як за день до 

дня проведення засідання 

конкурсної комісії 

 

16.  Отримання логінів і паролів для проходження 

тестування кандидатами 

Не пізніше ніж за день до 

початку тестування 

 

17.  Надання списків учасників конкурсного відбору на 

пост охорони 

Не пізніше ніж за годину до 

початку тестування /іншого 

етапу конкурсу/ 

 

18.  Проведення організаційних заходів, передбачених 

постановою КМУ від 25 березня 2016 р. № 246: 

 

- тестування та визначення його результатів 

(пам’ятка про умови тестування, відомості про 

умови, логіни/паролі, результати тестування); 

 

- розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх 

результатів для категорії «Б» (тексти ситуаційних 

завдань для кандидатів та членів комісії, конверти 

для персональних даних та відповідей, відомість для 

оцінювання, листки для кандидатів, зведена відомість 

середніх оцінок); 

 

- співбесіда та визначення її результатів (перелік 

питань для оцінювання компетентностей, відомість 

про результати співбесіди для оцінювання членами 

комісії, куточки з П.І.П. членів комісії); 

 

- підрахунок результатів конкурсу та визначення 

переможця конкурсу та другого за результатами 

конкурсу кандидата (зведена відомість середніх 

балів, підсумковий рейтинг кандидатів) 

 

У день проведення 

відповідного етапу 

конкурсу 

 

19.  Надсилання кандидатам, які не пройшли етап 

конкурсу, відповідне письмове повідомлення 

Не пізніше трьох 

календарних днів 

 

 

Після проведення конкурсу на зайняття посад державної служби 

 

20.  Оформлення протоколів засідання конкурсної комісії 

та підпис його членами конкурсної комісії 

Не пізніше трьох 

календарних днів після 

проведення засідання 
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21.  Передача інформації про переможця конкурсу та 

другого за результатами конкурсу в електронній формі 

на адресу Нацдержслужби (results@nads.gov.ua) 

Не пізніше наступного 

робочого дня після 

підписання протоколу 

 

22.  Оприлюднення інформації про переможця конкурсу 

та другого за результатами конкурсу на офіційному 

веб-порталі місцевих органів виконавчої влади 

Сумської області 

Не пізніше наступного 

робочого дня після 

підписання протоколу 

 

23.  Підготовка витягів із протоколу засідання конкурсної 

комісії 

Протягом п’яти 

календарних днів з дня 

оприлюднення результатів 

 

24.  Надсилання кожному кандидату письмового 

повідомлення про результати конкурсу 

Протягом п’яти 

календарних днів з дня 

оприлюднення результатів 

 

25.  Внесення інформації в реєстр других за результатами 

конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад 

Протягом п’яти робочих 

днів з дня оприлюднення 

результатів 

 

26.  Проведення спеціальної перевірки  

(особи, які претендують на зайняття посад категорії «Б»): 

 

написання претендентом на посаду письмової згоди 

на проведення спеціальної перевірки 

 

 

 

надсилання запитів про перевірку відомостей щодо 

претендента на посаду за формою (постанова КМУ 

від 25.03.2015 № 171) 

 

 

підготовка довідки про результати спеціальної 

перевірки 

 

25 календарних днів з дати 

надання відповідної згоди  

 

Протягом трьох днів з дати 

одержання кандидатом 

повідомлення про 

результати конкурсу 

 

Не пізніше наступного дня 

після одержання письмової 

згоди претендента на 

посаду 

 

У день отримання всіх 

відповідей на запити до 

відповідних органів 

 

27.  Підготовка рішення про призначення на посаду 

(При призначенні на посаду державної служби 

вперше випробування є обов’язковим) 

Після: 

- закінчення строку 

оскарження результатів 

конкурсу (10 календарних 

днів з дня отримання 

письмового повідомлення 

про результати конкурсу); 

 - проведення спецперевірки 

для посад категорії «Б» 

(25 календарних днів) 

 

 

Після підпису акта про призначення на посаду державної служби 

28.  Повідомлення про прийняття працівника на роботу 

Державній фіскальній службі України за місцем 

обліку їх як платника єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(за встановленою формою) 

До початку роботи 

працівника 

 

29.  Видати копію акта про призначення на посаду 

державному службовцю 

У день призначення  
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30.  Організація публічного складення Присяги 

державного службовця особою, яка вперше 

призначена на посади державної служби 

У день призначення  

31.  Ознайомлення державного службовця під підпис з: 

- Колективним договором; 

- Правилами внутрішнього службового та трудового 

розпорядку працівників; 

- Положенням про систему відеоспостереження в 

апараті Сумської ОДА, 

- зобов’язанням про нерозголошення інформації з 

обмеженим доступом (персональні дані та 

конфіденційна інформація)  

У день призначення  

32.  Проведення перевірки достовірності відомостей, що 

подаються особами, які претендують на зайняття 

відповідних посад, щодо застосування заборон, 

передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 

Закону України «Про очищення влади» в порядку 

визначеному постановою КМУ від 16 жовтня 2014 р. 

№ 563 (змінами) 

Не пізніше ніж на третій 

день після призначення 

особи на посаду 

надсилаються запити до 

органів перевірки 

 

33.  Проведення вступних інструктажів з техніки безпеки, 

виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної 

охорони та правил з охорони праці 

У день призначення 

(Сектор господарського 

забезпечення) 

 

34.  Проведення випробування (у разі його встановлення) Згідно з розпорядженням про 

призначення  (до 6 місяців) 

 

 

Служба з управління персоналом разом з іншими структурними 

підрозділами забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення 

посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами 

професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням 

професійної компетентності і сумлінного виконання своїх посадових обов’язків. 
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