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Березень 2019 

ЗАЯВКА 
на добір персоналу 

Інформація про посаду 
Назва посади (із 
зазначенням найменування 
структурних підрозділів) та 
кількість таких посад 

головний спеціаліст юридичного відділу апарату 
Сумської обласної державної адміністрації 
(категорія «В»), одна посада. 

Структурні підрозділи 
та/або посади, що 
знаходяться у 
безпосередньому 
підпорядкуванні 

- 

Строкове/безстрокове 
призначення 

Строкове 

Завдання та обов’язки 
Посадові обов’язки на нього функцій; 

здійснює підготовку проектів розпоряджень 
голови адміністрації, інших актів з питань, 
віднесених до компетенції відділу;  

готує аналітичні, довідково-інформаційні 
матеріали з правових питань; 

надає консультації з питань застосування 
чинного законодавства в діяльності органів 
державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування; 

готує проекти відповідей на заяви, скарги і 
звернення громадян та листи підприємств, установ 
та організацій з питань, віднесених до компетенції 
відділу; 

представляє інтереси адміністрації в судах, а 
також в інших органах під час розгляду правових 
питань і спорів; 

бере участь у здійсненні претензійної та 
позовної роботи в адміністрації, аналізує 
матеріали, що надійшли від правоохоронних і 
контролюючих органів; 

здійснює правову експертизу проектів 
договорів (контрактів, угод, меморандумів); 

готує проекти висновків щодо правових питань, 
які виникають у діяльності адміністрації,  

бере участь у розробці пропозицій щодо 
вдосконалення роботи державних органів; 

бере участь у забезпеченні правової освіти 
працівників юридичних служб структурних 
підрозділів адміністрації, районних державних 
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адміністрацій; 
веде встановлену звітно-облікову 

документацію; 
вживає заходів щодо нерозголошення 

інформації з обмеженим доступом, що стала йому 
відома під час виконання посадових обов’язків, у 
тому числі персональних даних працівників та 
громадян; 

виконує інші обов’язки та доручення згідно з 
положенням про відділ. 

Завдання за посадою , забезпечення правильного застосування 
законодавства в апараті та структурних 
підрозділах адміністрації, районних державних 
адміністраціях; 

підготовка матеріалів з правових питань для 
внесення на розгляд керівництву адміністрації з 
метою прийняття рішень в межах правового поля; 

підвищення ефективності роботи юридичних 
служб та рівня правової освіти працівників 
структурних підрозділів адміністрації, районних 
державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування. 

Сфера відповідальності 
(основний напрям роботи 
за посадою) 

забезпечення практичної реалізації завдань 
державної політики в Сумській обласній 
державній адміністрації з питань правильного 
застосування законодавства, планування роботи в 
межах компетенції і своїх повноважень. 

Особливості роботи 
(індивідуально, командна 
робота, проектна робота 
тощо) 

індивідуальна, командна, проектна робота. 

Опис зовнішніх зв’язків 
(за наявності) 

Сумська обласна державна адміністрація та її 
структурні підрозділи, районні державні 
адміністрації та їх структурні підрозділи, органи 
місцевого самоврядування Сумської області. 

Вимоги до особи 
Освіта (рівень вищої 
освіти, галузь знань, 
спеціальність) 

вища освіта не нижче ступеня молодшого 
бакалавра 

Необхідний досвід роботи 
(на посадах,у відповідній 
сфері) 
(за потреби) 

без вимог. 

Професійні знання знання законодавства: 
1) Конституція України;
2) закони України:
«Про державну службу», 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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«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»; 
3) Бюджетний кодекс України;
4) Податковий кодекс України.
Знання спеціального законодавства: 
1) державна політика з відповідного напрямку
діяльності; 
2) акти, що регламентують діяльність Сумської
обласної державної адміністрації, її апарату. 

Уміння працювати з 
комп’ютером (рівень 
користувача, зазначити 
необхідні спеціалізовані 
програми, з якими повинна 
вміти працювати особа) 

вміння користуватися комп'ютерним обладнанням, 
офісною технікою, використовувати відповідне 
програмне забезпечення; 
знання інформаційних технологій, володіння на 
рівні впевненого користувача програмними 
продуктами Microsoft Office. 

Необхідні ділові якості 
(розмістити за 
пріоритетністю) 

організаторські та аналітичні здібності, навички 
саморозвитку, самоосвіти, стратегічного мислення, 
управління, вміння працювати в ситуаціях з 
підвищеною психоемоційною та інтелектуальною 
напругою, вміння вирішувати комплексні завдання 
та працювати в декількох проектах одночасно, 
вміння визначати пріоритети, володіння навичками 
наставництва, виваженість, здатність 
концентруватись на деталях, 
оперативність,орієнтація на обслуговування, 
наполегливість. 

Необхідні особистісні 
якості (розмістити за 
пріоритетністю) 

дисциплінованість, відповідальність, 
ініціативність,  надійність, порядність, емоційна 
стабільність, комунікабельність, гнучкість, 
рішучість,пунктуальність, тактовність. 

Начальник юридичного відділу 
апарату Сумської обласної 
державної адміністрації  С.КАЛАЙДОВА 
05.12.2018 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Н А К А З
КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

17.12.2018 м. Суми № 29-ОД 

Про оголошення конкурсу 

Відповідно до частини першої статті 6, пункту 9 частини першої 
статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 
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 головного спеціаліста
юридичного відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації. 

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
головного спеціаліста юридичного відділу апарату Сумської обласної 
державної адміністрації (категорія «В»), що додаються. 

3. Визначити головного спеціаліста відділу кадрового забезпечення
управління з питань персоналу апарату Сумської обласної державної 
адміністрації Омельченко В.Л. адміністратором під час проведення 
конкурсного відбору на цю посаду. 

4. Управлінню з питань персоналу апарату Сумської обласної державної
адміністрації забезпечити передачу цього наказу до: 

1) Міжрегіонального управління Національного агентства України з
питань державної служби у Харківській та Сумських областях не пізніше 
наступного робочого дня з дня його підписання; 

2) Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Сумської обласної державної адміністрації не пізніше наступного робочого дня 
після оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Національного 
агентства України з питань державної служби для оприлюднення оголошення 
про проведення конкурсного відбору на вищезазначену посаду на офіційному 
веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник апарату Д.ЖИВИЦЬКИЙ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ керівника апарату  
Сумської обласної державної 
адміністрації 
від 17.12.2018 № 29-ОД 

   №       
УМОВИ 

проведення конкурсу 
на зайняття вакантної посади головного спеціаліста юридичного відділу 

апарату Сумської обласної державної адміністрації (категорія «В») 

Загальні умови 
Посадові обов’язки здійснює підготовку проектів розпоряджень голови 

Сумської обласної державної адміністрації (далі-
адміністрація), інших актів з питань, віднесених до 
компетенції відділу;  

готує аналітичні, довідково-інформаційні матеріали з 
правових питань; 

надає консультації з питань застосування чинного 
законодавства в діяльності органів державної 
виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

готує проекти відповідей на заяви, скарги і звернення 
громадян та листи підприємств, установ та організацій з 
питань, віднесених до компетенції відділу; 

представляє інтереси адміністрації в судах, а також в 
інших органах під час розгляду правових питань і 
спорів; 

бере участь у здійсненні претензійної та позовної 
роботи в адміністрації, аналізує матеріали, що надійшли 
від правоохоронних і контролюючих органів; 

здійснює правову експертизу проектів договорів 
(контрактів, угод, меморандумів); 

готує проекти висновків щодо правових питань, які 
виникають у діяльності адміністрації,  

бере участь у розробці пропозицій щодо 
вдосконалення роботи державних органів; 

бере участь у забезпеченні правової освіти 
працівників юридичних служб структурних підрозділів 
адміністрації, районних державних адміністрацій; 

веде встановлену звітно-облікову документацію; 
виконує інші обов’язки та доручення згідно з 

положенням про відділ. 
Умови оплати праці Посадовий оклад – 4 800 грн., інші виплати відповідно до 

Закону України «Про державну службу» 
Інформація про строковість чи 
безстроковість призначення на 
посаду 

тимчасово, на період відсутності основного працівника 

Перелік документів, необ-
хідних для участі в конкурсі, та 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, 
подає особисто або поштою за адресою м. Суми, 
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строк їх подання пл. Незалежності, 2, каб. 21 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», 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) оригінал посвідчення атестації щодо вільного

володіння державною мовою; 
6) заповнену особову картку державного службовця

встановленого зразка; 
7) декларацію особи, уповноваженої на виконання

функцій держави або місцевого самоврядування за 
минулий рік (надається у вигляді роздрукованого 
примірника заповненої декларації на офіційному веб-
сайті Національного агентства з питань 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 11 січня 2019 року 
включно. 

Місце, час та дата початку 
проведення конкурсу 

17 січня 2019 року о 09.00 
м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 20 

Прізвище, ім’я та по-батькові, 
номер телефону та адреса 
електронної пошти особи, яка 
надає додаткову інформацію з 
питань проведення конкурсу 

Омельченко Віта Леонідівна 

тел.: 0542 63 17 07 
e-mail: konkurs@sm.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 
1 Освіта вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра 
2 Досвід роботи без вимог 
3 Володіння державною 

мовою 
згідно з вимогами законодавства 

Вимоги до компетентності 
Вимога Компоненти вимоги 

1 Якісне виконання постав-
лених завдань 

1) навики роботи з інформацією;
2) вміння самостійно виконувати окремі завдання;
3) чітке формулювання власної позиції, уміння наводити
аргументи. 

2 Командна робота та взає-
модія 

1) вміння ефективної координації своїх дій з іншими
членами колективу (команди); 
2) вміння налагоджувати зворотний зв'язок з учасниками
процесу професійної діяльності. 
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3 Сприйняття змін 1) здатність приймати зміни та змінюватись;
2) критична оцінка своєї роботи, сприйняття конструкт-
тивної критики. 

4 Знання сучасних інформа-
ційних технологій 

знання інформаційних технологій, володіння на рівні 
впевненого користувача програмними продуктами 
Microsoft Office 

5 Особистісні якості і 
компетенції 

1) відповідальність і самостійність у роботі,  уважність до
деталей, схильність до аналітичного мислення, ініціа-
тивність; 
2) спрямованість на самовдосконалення і самоосвіту.

Професійні знання 
1 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»; 
3) Бюджетний кодекс України;
4) Податковий кодекс України.
Знання спеціального законодавства: 
1) державна політика з відповідного напрямку
діяльності; 
2) акти, що регламентують діяльність Сумської обласної
державної адміністрації, її апарату та управління 
організаційної діяльності. 

2 Знання спеціального зако-
нодавства, що пов'язане із 
завданнями та змістом 
роботи державного служ-
бовця відповідно до поса-
дової інструкції (поло-
ження про структурний 
підрозділ) 

1) державна політика з відповідного напрямку діяльності;
2) акти, що регламентують діяльність Сумської обласної
державної адміністрації, її апарату та юридичного відділу. 

Начальник управління з питань 
персоналу апарату Сумської 
обласної державної адміністрації О.МАКУХА 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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Конкурсній комісії ______________ 
     (найменування) 

Прізвище, ім’я та по батькові 
кандидата 
який (яка) проживає за адресою: 

номер контактного телефону: 

e-mail   ____________________ 
 (заповнюється друкованими літерами) 

ЗАЯВА* 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади 
__________________________________________________________________ 
з метою __________________________________________________________. 

        (зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби) 

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах. 
Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом 
( обрати та зазначити один із запропонованих способів): 
 надсилання листа на зазначену адресу;
 надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;
 телефонного дзвінка за номером
 _______________________________

(зазначити інший доступний спосіб)**

Додаток: резюме в довільній формі.

«___» ____________ 20__ р.     підпис 

*Заява пишеться особою власноручно або з використанням ком’ютерної техніки (із
проставлянням власного підпису); 

**У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення 
надсилається на адресу зазначеної пошти 
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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;
**Заява пишеться особою власноручно. 
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ЖУРНАЛ 
реєстрації документів кандидатів для участі  

у конкурсах на зайняття посад державної служби  
в ______________ обласній державній 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. 

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 
кандидата на зайняття посади 

начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців 
апарату Сумської обласної державної адміністрації 

Прізвище, ім’я та по батькові 
кандидата  

Найменування посади, на яку претендує 
кандидат 

(Прізвище, ім’я та по батькові 
кандидата) 

начальник відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців апарату 
_____________ обласної державної 
адміністрації 

___  _______________20___р.                ____________ 

ВІДОМІСТЬ 
про ознайомлення з умовами проведення тестування кандидатами на 

зайняття посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру 
виборців апарату Сумської обласної державної адміністрації  

№ 
з/п 

Прізвище,  
ім’я та по батькові кандидата 

Підпис кандидата 

1 

2 

3 
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ВІДОМІСТЬ 
про результати тестування на зайняття посади 

начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату 
Сумської обласної державної адміністрації  

Порядковий 
номер 

Прізвище,  
ім’я та по батькові 

кандидата 

Кількість 
правильних 
відповідей 

Бали 

1 

2 

3 

Додаток: звіти про результати проходження тестування на ___арк. 
Адміністратор      ___________     _______________________________________ 

 (підпис)                                    (прізвище, ім’я та по батькові) 
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Зразок оформленого ситуаційного завдання 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення конкурсної комісії на 
зайняття вакантних посад 
державної служби апарату 
Сумської обласної державної 
адміністрації 
протокол  від________ № ____ 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 1 
для кандидатів, які претендують на зайняття посади  

начальника відділу планування та аналітичної роботи 
управління організаційної діяльності апарату  

Сумської обласної державної адміністрації  

Опишіть алгоритм формування річного плану роботи Сумської обласної 
державної адміністрації та процедуру надання звіту про його  виконання. 
Визначте суб’єктів, які можуть вносити зміни і доповнення до цього плану, та 
механізм цієї процедури.  

Підготуйте проект розпорядження голови Сумської обласної державної 
адміністрації з питань упровадження інноваційних технологій планування в 
обласній державній адміністрації. 
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Зразки ситуаційних завдань 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 1 
для кандидатів, які претендують на зайняття посади  

начальника управління молоді та спорту Сумської обласної 
державної адміністрації 

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів при 
виконанні Обласної цільової комплексної програми «Молодь Сумщини» на 
2016-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 25.03.2016: 

1. Розробіть заходи із забезпечення ефективного, результативного і
цільового використання бюджетних коштів цільових програм. 

2. Зазначте порядок внесення змін в частині оптимізації фінансування з
обласного бюджету цієї Програми. 

* Оцінювалися вимоги: Знання спеціального законодавства відповідно до посадової інструкції, впровадження
змін; прийняття ефективних рішень 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ №___* 
для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної посади  

завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату 
______________ обласної державної адміністрації   

(категорія «Б») 

Запропонуйте заходи, що можливо вжити в межах відповідних посадових 
повноважень з метою зниження рівня корупційних загроз або запобігання 
проявам корупції в органах державної влади області, при цьому: 

1. Зазначте проблемні питання, на вирішення яких буде спрямована
реалізація заходів. 

2. Визначте учасників втілення заходів (у тому числі громадського
сектору суспільних відносин), а також їх функції. 

* Оцінювалися вимоги: професійні знання (відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів);
прийняття ефективних рішень

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 1 
для кандидатів, які претендують на зайняття посади 

начальника відділу освіти Недригайлівської 
 районної державної адміністрації 

Ваше бачення упровадження в Недригайлівському районі Сумської 
області завдань, визначених програмою «Нова українська школа», в частині 
децентралізації галузі освіти та забезпечення рівного доступу учнів до якісної 
освіти в умовах обмеженого фінансування місцевих бюджетів: 
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1. Запропонуйте поетапні управлінські шляхи вирішення проблемних
питань. 

2. Конкретизуйте форми і зміст запропонованих Вами рішень.
3. Зазначте нормативно-правове підґрунтя.

* Оцінювалися вимоги: прийняття ефективних рішень, впровадження змін, знання спеціального законодавства
відповідно до посадової інструкції

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 1 
для кандидатів, які претендують на зайняття посади 
заступника начальника юридичного відділу апарату 

Сумської обласної державної адміністрації  

За дорученням керівництва до Вас на погодження подано проект 
Регіональної програми розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року.  

Завдання: 
Якими нормативними документами визначаються вимоги щодо порядку 

розроблення Регіональної програми розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року? 

З яких розділів повинна складатись Регіональна програма розвитку 
водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на 
період до 2021 року? 

* Оцінювалися вимоги: знання спеціального законодавства відповідно до посадової інструкції

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ №___* 
для кандидатів, які претендують на зайняття посади  

заступника начальника відділу фінансового забезпечення апарату 
_____________ 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. 

* Оцінювалися вимоги: професійні знання; прийняття ефективних рішень
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ №___* 
для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної 

посади начальника загального відділу апарату 
_____________ 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. 

* Оцінювалися вимоги: * професійні знання; прийняття ефективних рішень

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ №___* 
для кандидатів, які претендують на зайняття вакантної  

посади завідувача сектору взаємодії з органами державної 
влади та місцевого самоврядування  апарату 

_____________ обласної державної адміністрації 

Запропонуйте схему (концептуальні засади) регіонального 
інноваційного проекту з інформаційно-комунікативної підтримки місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, враховуючи 
при цьому засадничі положення Європейської хартії місцевого 
самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
інших нормативних актів щодо здійснення реформи з децентралізації влади та 
розширення ролі місцевого самоврядування. 

1. Визначте назву, мету, завдання і цілі проекту, термін його реалізації.
2. Зазначте проблемні питання, на вирішення яких буде спрямована

реалізація проекту, 
3. Визначте форми, заходи та учасників втілення проекту, з’ясуйте їх

функції. 
4. Спрогнозуйте можливі результати.

* Оцінювалися вимоги: знання спеціального законодавства відповідно до посадової інструкції; прийняття
ефективних рішень; впровадження змін; особистісні якості і компетенції 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ №___* 
для кандидатів, які претендують на зайняття посади 

директора Департаменту освіти і науки 
______________ 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. 
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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

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № ___* 
для кандидатів, які претендують на зайняття посади  

начальника відділу житлово-комунального господарства 
_______________ обласної державної адміністрації  

До Сумської обласної державної адміністрації як органу ліцензування 
звернулася міська рада одного з міст обласного значення-засновник 
комунального підприємства «Міськводоканал» про анулювання виданої 
останньому ліцензії на право провадження господарської діяльності із 
централізованого водопостачання та водовідведення у зв’язку із закінченням 
терміну дії такої ліцензії.  

1. Вкажіть вичерпний перелік підстав для прийняття рішення про
анулювання ліцензії. 

2. Яке рішення має прийняти орган ліцензування за результатами
розгляду заяви про анулювання ліцензії комунального підприємства міської 
ради «Міськводоканал» і чому? 

* Оцінювалися вимоги: професійні знання, прийняття ефективних рішень

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № ___* 
для кандидатів, які претендують на зайняття посади  
директора Департаменту агропромислового розвитку 

____________________ обласної державної адміністрації 

Запропонуйте перелік заходів щодо залучення в агропромисловий 
комплекс Сумської області інвестицій з метою розвитку сільських територій, 
при цьому зазначте: 

1. Проблемні питання, на вирішення яких будуть спрямовані заходи.
2. Орієнтовну територію, на якій будуть здійснюватися проекти.
3. Учасників втілення заходів, а також їх функції.
4. Часові межі реалізації кожного заходу.

* Оцінювалися вимоги: професійні знання, прийняття ефективних рішень впровадження змін
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № ___* 
для кандидатів, які претендують на зайняття посади 

начальника відділу туризму 
____________________ обласної державної адміністрації 

Запропонуйте схему регіонального інвестиційного проекту розвитку 
туристичної галузі Сумської області у рамках Стратегії розвитку туризму та 
курортів на період до 2026 року, що схвалена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р: 

1. Визначте назву, мету, завдання і цілі проекту, термін його реалізації.
2. Зазначте проблемні питання, на вирішення яких буде спрямована

реалізація проекту. 
3. Визначте конкретних учасників втілення проекту, з’ясуйте їх функції.
4. Спрогнозуйте можливі результати.

* Оцінювалися вимоги: професійні знання, прийняття ефективних рішень, особистісні якості і компетенції
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ВІДОМІСТЬ 
про результати розв’язання ситуаційних завдань 

на зайняття посади начальника відділу адміністрування  
Державного реєстру виборців апарату Сумської обласної державної 

адміністрації 
Номер 

ситуаційного 
завдання 

Вимоги Бали 

Кандидат № 1 
Ситуаційне 

завдання № 1 
Знання спеціального законодавства 
відповідно до посадової інструкції  

Прийняття ефективних рішень 

Кандидат № 2 
Ситуаційне 

завдання № 1 
Знання спеціального законодавства 
відповідно до посадової інструкції  

Прийняття ефективних рішень 

Кандидат № 3 
Ситуаційне 

завдання № 1 
Знання спеціального законодавства 
відповідно до посадової інструкції  

Прийняття ефективних рішень 

Член комісії   ______________     ______________________________________ 
  (підпис)                                                (прізвище, ім’я та по батькові) 
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ЗАПИТАННЯ 
до проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника начальника юридичного 

відділу апарату  
Сумської обласної державної адміністрації (категорія «В») 

Лідерство 1) вміння переконувати, 
обґрунтовувати та обстоювати власну 
позицію; 

1. Назвіть основні мотиви, що спонукали
Вас претендувати на цю посаду. 
Обґрунтуйте, у чому полягають Ваші 
переваги у професійних і особистісних 
якостях щодо зайняття цієї посади. 

Прийняття 
ефективних 
рішень 

1) вміння вирішувати комплексні
завдання 

2) визначення цілей, пріоритетів та
орієнтирів 

1.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 
2. Визначте три основні  функції (завдання)
юридичного відділу в системі органів 
виконавчої влади Сумської області. 

Комунікація та 
взаємодія 

1) вміння налагоджувати ефективну
комунікацію з учасниками процесу 
професійної діяльності; 
2) критична оцінка своєї роботи,
сприйняття конструктивної критики 

1. 1.Як Ви розумієте ефективну комунікацію 
в державному органі, у чому вона полягає і з 
ким відбувається комунікація керівника? 
2 Чи завжди Ви погоджуєтесь або 
будете погоджуватись з критичною 
оцінкою своєї роботи з боку 
співробітників та керівництва? Як 
швидко Ви зміните свою позицію після 
неї? 

Впровадження 
змін 

1) пошук нових підходів у роботі;
2) здатність приймати зміни та
змінюватись. 

1. Як Ви бачите свою роль у подальшому
організаційному розвитку юридичного 
відділу? 
2. Наскільки ви консервативні у своїх
моделях поведінки? 

Управління 
організацією 
роботи та 
персоналом 

1) системне планування роботи
підрозділу 

1. Опишіть систему планування роботи
юридичного відділу в контексті реалізації 
планів роботи Сумської обласної 
державної адміністрації; 

Знання сучасних 
інформаційних 
технологій 

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

Які інформаційні програмні продукти 
можете використовувати в своїй 
діяльності? 

Особистісні 
компетенції 

1) організованість;
2) уважність і послідовність;
3) навички самовдосконалення, 
саморозвитку і самоосвіти 

 1-2. Оцінка документів, підготовлених 
конкурсантом 

3) Яким чином Ви підвищуєте наразі свій
професійний і особистісний рівень? 
Назвіть конкретні форми, методики, 
способи і засоби. 
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ЗАПИТАННЯ 
до проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу планування та 

аналітичної роботи  
управління організаційної діяльності апарату  

Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б») 

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

1.На Вашу думку, якими основними 
характеристиками відрізняється керівник в 
державному органі і лідер у цьому ж 
трудовому колективі, зокрема 
2.Які методи мотивації підпорядкованих
працівників Ви застосовували у своїй 
професійній діяльності та яким чином 
плануєте стимулювати працівників до 
підвищення ефективності державного 
органу? 

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. 

1.Як Ви розумієте ефективну комунікацію
в державному органі, у чому вона полягає 
і з ким відбувається комунікація 
керівника? 
2.У разі виникнення під час виконання
своїх посадових обов’язків проблемної 
ситуації, яка виходить за межі Ваших 
повноважень та потребує комплексного 
вирішення із залученням інших 
підрозділів Сумської облдержадміністрації 
як Ви будете впливати на прийняття 
необхідних рішень? 

Управління 
організацією 
роботи та 
персоналом 

1) форми та методи організації роботи 
і контроль за її виконанням; 
2) методи оцінки працівників,
створення умов для розвитку 
підлеглих, у тому числі їх кар’єрного 
зростання.. 

1.Визначте форми та методи організації 
роботи в державному органі, способи 
здійснення контролю за виконанням 
доручень. 
2. Назвіть відомі Вам методи оцінки 
працівників. 

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. 

Які інформаційні програмні продукти 
можете використовувати в своїй 
діяльності? 

Як Ви оцінюєте свій рівень володіння 
комп’ютерною технікою та сучасними 
інформаційними технологіями? Які навики 
у Вас сильніші, а які слабші? 

Особистісні 
компетенції 

1) організованість;
2) навички самовдосконалення, 
саморозвитку і самоосвіти 

Чи є у Вас внутрішні індикатори 
успішності у професійній сфері? Назвіть 
їх. 
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ЗАПИТАННЯ 
до проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу адміністрування 

Державного реєстру виборців апарату Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б») 
Лідерство 1) організація колективу для 

досягнення визначеної мети, методи 
стимуляції та мотивації 
підпорядкованих працівників; 
2) вміння аргументувати власну
позицію 

1)На Вашу думку, якими основними 
характеристиками відрізняється керівник в 
державному органі і лідер у цьому ж 
трудовому колективі, зокрема, якими 
способами вони реалізують визначені 
завдання? 
2)Які методи мотивації підпорядкованих 
працівників Ви застосовували у своїй 
професійній діяльності та яким чином 
плануєте стимулювати працівників державних 
органів до підвищення ефективності 
здійснення службових функцій?  

3)Назвіть основні мотиви, що спонукали Вас 
претендувати на цю посаду.  
Обґрунтуйте, у чому полягають Ваші переваги 
у професійних і особистісних якостях щодо 
зайняття цієї посади. 

Комунікації та 
взаємодія 

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

1)Як Ви розумієте ефективну комунікацію в 
державному органі, у чому вона полягає і з 
ким відбувається комунікація керівника? 

2)У разі виникнення під час виконання своїх 
посадових обов’язків проблемної ситуації, яка 
виходить за межі Ваших повноважень та 
потребує комплексного вирішення із 
залученням інших державних органів, у тому 
числі вищого рівня, якими засобами та 
методами комунікації Ви будете впливати на 
прийняття необхідних рішень такими органами 
для вирішення проблеми? 
3)Визначте найважливіші кроки (заходи), які, 
на Вашу думку, будуть запобігати виникненню 
конфліктних ситуацій при реалізації своїх 
функцій щодо попередження корупції   

Впровадження 
змін 

1) інноваційність у роботі;
2) здатність приймати зміни та
змінюватись 

1)Які інновації Вам доводилося впроваджувати 
у своїй попередній професійній діяльності, у 
чому виявлялася новизна? (Наскільки 
ефективні були ці новації?) У чому може 
проявлятись інноваційність у роботі на посаді 
на яку Ви претендуєте?  

2)Які зміни Ви готові запропонувати в роботі 
державних органів?   
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Управління 
організацією 
роботи та 
персоналом 

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

1)Яких вимог необхідно додержуватися при 
плануванні роботи відділу згідно з чинним 
законодавством та іншими регламентуючими 
діяльність актами?  
2)Визначте форми та методи організації роботи 
в державному органі, способи здійснення 
контролю за виконанням доручень.  
3)Які, на Вашу думку, у сучасних умовах 
найважливіші (найактуальніші) риси 
керівника?   У чому переваги і недоліки 
командної діяльності  
4)Назвіть відомі Вам методи оцінки 
працівників.  
На Вашу думку, у чому полягає зацікавленість 
керівника щодо забезпечення кар’єрного 
зростання підпорядкованих працівників?  

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. 

1)Запропонуйте, які сучасні сервіси та 
технології було б доцільно запровадити до 
практики діяльності державних органів?  

2)У яких комп’ютерних програмах Ви можете 
працювати  

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. 

1)Які власні ініціативи Ви змогли втілити в 
життя (повністю або частково)?  
2)Які форми самоосвіти (самовдосконалення) 
Ви практично реалізуєте у даний час?  

3)Якщо в ході вирішення професійних питань 
зростає емоційна напруженість між 
комунікантами або виникають 
непередбачувані ускладнення, яким чином Ви 
будете поводитися – опишіть покроково? (3-5) 

ЗАПИТАННЯ  
для співбесіди до проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника начальника 

відділу внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації (категорія «Б») 
Лідерство 1) організація колективу для 

досягнення визначеної мети, методи 
стимуляції та мотивації 
підпорядкованих працівників;  
2) вміння переконувати, 
обґрунтовувати та обстоювати власну 
позицію 

1. Яким чином Ви плануєте організувати та
мотивувати колектив для вирішення 
поставлених завдань? 

2. Обґрунтуйте, які професійні уміння і
навички є вашою перевагою. 

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 

1-2.Наведіть приклади ефективної взаємодії 
з учасниками Вашої попередньої 
професійної або громадської діяльності, що 
дозволило реалізувати певні спільні 
проекти тощо  
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Впровадження 
змін 

1)пошук нових підходів у роботі; 
2.)здатність приймати зміни та 
змінюватись 

1 Як Ви оцінюєте свою спроможність 
орієнтуванися на інноваційність в роботі? 

2.Як швидко Ви здатні прийняти зміни в
організації робочого процесу, якщо цього 
вимагають обставини? 

Управління 
організацією 
роботи та 
персоналом 

1) форми та методи організації
роботи і контроль за її виконанням. 
2) методи оцінки працівників,
створення умов для розвитку 
підлеглих, у тому числі їх 
кар’єрного зростання 

1.Визначте форми та методи організації
роботи в державному органі, способи 
здійснення контролю за виконанням 
доручень. 
2. Яким чином Ви плануєте оцінювати
ефективність роботи підпорядкованих 
працівників, створювати умови для 
просування по службі? 

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 

1-2. На Вашу думку, які сучасні 
інформаційні технології чи засоби доцільно 
використовувати в діяльності органів 
виконавчої влади? 

Особистісні 
компетенції 

1) організованість
2) навички самовдосконалення, 
саморозвитку і самоосвіти 

1. Які методи та інструменти використовуєте
щоб організувати себе? 
2. Яким формам самопідготовки і
самовдосконалення Ви надаєте перевагу на 
даному етапі професійного вдосконалення? 
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ВІДОМІСТЬ  
про результати співбесіди з кандидатами на зайняття посади начальника 
відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату  Сумської 

обласної державної адміністрації 

Прізвище, ім’я та по 
батькові кандидата 

Вимоги Бали 

Лідерство 
Комунікації та взаємодія 

Впровадження змін 
Управління організацією роботи та персоналом 
Знання сучасних інформаційних технологій 
Особистісні якості і компетенції 
Лідерство 
Комунікації та взаємодія 

Впровадження змін 
Управління організацією роботи та персоналом 
Знання сучасних інформаційних технологій 
Особистісні якості і компетенції 
Лідерство 
Комунікації та взаємодія 

Впровадження змін 
Управління організацією роботи та персоналом 
Знання сучасних інформаційних технологій 
Особистісні якості і компетенції 

Член комісії   ______________     ______________________________________ 
  (підпис)                                                (прізвище, ім’я та по батькові) 
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ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 
середніх балів 

Прізвище, ім’я 
та по батькові 

кандидата 

В
ид

и 
оц

ін
ю

ва
нн

я 
Вимоги 

Бали,що виставлені членами комісії 

О
ці

нк
а 

го
ло

ви
 

ко
мі

сі
ї  

О
ці

нк
а 

чл
ен

а 
ко

мі
сі

ї 
(П

ІП
) 

О
ці

нк
а 

чл
ен

а 
ко

мі
сі

ї 
(П

ІП
). 

О
ці

нк
а 

чл
ен

а 
ко

мі
сі

ї 
(П

ІП
) 

О
ці

нк
а 

чл
ен

а 
ко

мі
сі

ї 
(П

ІП
) 

О
ці

нк
а 

чл
ен

а 
ко

мі
сі

ї 
(П

ІП
) 

О
ці

нк
а 

чл
ен

а 
ко

мі
сі

ї 
(П

ІП
) 

Середній 
бал* 

Тест Знання законодавства 1,00 

С
ит

уа
ці

йн
е 

за
вд

ан
ня

 

Знання спеціального 
законодавства 
відповідно до 
посадової інструкції 

0 1 1 0 1 0 1 0,57 

Прийняття ефективних 
рішень 1 1 1 1 1 1 1 1,00 

С
пі

вб
ес

ід
а 

Лідерство 1 2 1 2 2 - 1 1,50 
Комунікація та
взаємодія 1 2 1 2 1 - 2 1,50 
Впровадження змін 1 1 1 1 1 - 2 1,17 
Управління
організацією роботи та 
персоналом 

1 1 2 1 1 - 1 1,17 

Знання сучасних
інформаційних 
технологій 

1 1 1 2 2 - 2 1,50 

Особистісні якості і
компетенції 2 1 2 1 2 - 2 1,67 

Загальна кількість балів 11,08 
Тест Знання законодавства 1,00 

С
ит

уа
ці

йн
е 

за
вд

ан
ня

 

Знання спеціального 
законодавства 
відповідно до 
посадової інструкції 

2 1 2 2 2 1 2 1,71 

Прийняття ефективних 
рішень 1 2 2 2 2 2 2 1,86 

С
пі

вб
ес

ід
а 

Лідерство 1 1 1 1 2 - 1 1,17 
Комунікація та
взаємодія 2 1 1 2 1 - 1 1,33 
Впровадження змін 2 2 2 2 2 - 2 2,00 
Управління
організацією роботи та 
персоналом 

1 1 1 1 1 - 1 1,00 

Знання сучасних
інформаційних 
технологій 

2 2 1 2 2 - 2 1,83 

Особистісні якості і
компетенції 1 1 2 1 2 - 2 1,50 

Загальна кількість балів 13,40 
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Тест Знання законодавства 2,00 

С
ит

уа
ці

йн
е 

за
вд

ан
ня

 

Знання спеціального 
законодавства 
відповідно до 
посадової інструкції 

0 1 1 1 1 0 1 0,71 

Прийняття ефективних 
рішень 0 1 1 1 0 0 0 0,43 

С
пі

вб
ес

ід
а 

Лідерство - - - - - - - - 
Комунікація та
взаємодія - - - - - - - - 
Впровадження змін - - - - - - - - 
Управління
організацією роботи та 
персоналом 

- - - - - - - - 

Знання сучасних
інформаційних 
технологій 

- - - - - - - - 

Особистісні якості і
компетенції - - - - - - - - 

Загальна кількість балів 3,14 

Адміністратор            ______________     _________________________________ 
 (підпис)                            (прізвище, ім’я та по батькові) 

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ 

кандидатів на заміщення вакантної посади начальника відділу 
адміністрування Державного реєстру виборців  апарату Сумської 

обласної державної адміністрації 

Порядко-
вий номер 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Загальна 
кількість 

балів 

Рейтинг 

1 17,21 1 

2 15,42 2 

3 13,40 3 
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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
майдан 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 

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 начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців 
апарату Сумської обласної державної адміністрації відповідно до 
розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 
27.11.2017 № 685-ОД «Про оголошення конкурсу» (оголошення про конкурс 
розміщене на офіційному сайті Нацдержслужби України 28.11.2017 № 56987). 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я та по батькові 

кандидата 
Посада, 

на яку оголошено конкурс 
Результати 
(загальна 

сума балів) 
Примітка 

1. 
Чикалов 
Анатолій 

Вікторович 

начальник відділу 
адміністрування 
Державного реєстру 
виборців апарату  Сумської 
обласної державної 
адміністрації 

17,21 
переможець 

конкурсу 

2. Заїка Ігор 
Володимирович 

начальник відділу 
адміністрування 
Державного реєстру 
виборців апарату  Сумської 
обласної державної 
адміністрації 

15,42 
другий за 

результатам
и конкурсу 
кандидат 

Керівник апарату Д.ЖИВИЦЬКИЙ

Віта Омельченко 63  17  07 
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CУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПЕРСОНАЛУ АПАРАТУ 

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

№     На № ________  від  __________ 

(Прізвище та ініціали 
кандидата) 

Шановний ___________________! 

Відповідно до пункту 49 Порядку проведення конкурсу на зайняття 
посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246, інформуємо, що під час розв’язання 
ситуаційного завдання на зайняття вакантної посади начальника відділу 
адміністрування Державного реєстру виборців апарату Сумської обласної 
державної адміністрації за однією з вимог, а саме «прийняття ефективних 
рішень» Ви отримали середній бал 0,43 та не допускаєтесь до чергового етапу 
конкурсу. 

Конкурсна комісія дякує Вам за участь у конкурсі та повідомляє, що 
інформацію про переможця конкурсу та другого за результатом конкурсу 
кандидата оприлюднена на сайті Нацдержслужби України та на веб-порталі 
місцевих органів виконавчої влади Сумської області. 

З повагою 

Начальник О.МАКУХА

Віта Омельченко  63  17  07 

mailto:kdr@oblmail.state-gov.sumy.ua
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CУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПЕРСОНАЛУ 

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

№     На № ________  від  __________ 

(Прізвище та ініціали 
кандидата) 

Шановна ______________! 

Відповідно до пункту 53 Порядку проведення конкурсу на зайняття 
посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246, інформуємо, що під час проведення 
співбесіди на зайняття вакантної посади начальника відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців апарату Сумської обласної державної 
адміністрації за вимогами «лідерство», «управління організацією роботи та 
персоналом» Ви отримали середні бали 0,47 та 0,50 балів і тому не були 
включені до загального рейтингу. 

Конкурсна комісія дякує Вам за участь у конкурсі та повідомляє, що 
інформацію про переможця конкурсу та другого за результатом конкурсу 
кандидата оприлюднена на сайті Нацдержслужби України та на веб-порталі 
місцевих органів виконавчої влади Сумської області. 

З повагою 

Начальник О.МАКУХА

Віта Омельченко  63  17  07 

mailto:kdr@oblmail.state-gov.sumy.ua
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CУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПЕРСОНАЛУ АПАРАТУ 

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

№     На № ________  від  __________ 

(Прізвище та ініціали 
кандидата) 

Шановний _______________! 

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, 
розв’язання ситуаційного завдання та співбесіди Ви є переможцем за 
підсумковим рейтингом на посаду начальника відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців апарату Сумської обласної державної 
адміністрації. 

Конкурсна комісія дякує Вам за участь у конкурсі та повідомляє, що 
інформація про переможця конкурсу та другого за результатом конкурсу 
кандидата оприлюднена на сайті Нацдержслужби України та на веб-порталі 
місцевих органів виконавчої влади Сумської області. 

Просимо Вас звернутися до відділу з управління персоналом апарату 
Сумської обласної державної адміністрації (м.Суми, пл. Незалежності, 2, 
кабінет 20) з метою оформлення документів для призначення на зазначену 
посаду. 

З повагою 

Начальник О.МАКУХА

Віта Омельченко  63  17  07 

mailto:kdr@oblmail.state-gov.sumy.ua
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CУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПЕРСОНАЛУ АПАРАТУ 

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

№     На № ________  від  __________ 

(Прізвище та ініціали 
кандидата) 

Шановний ____________________! 

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, 
розв’язання ситуаційного завдання та співбесіди Ви є другим кандидатом за 
підсумковим рейтингом на посаду начальника відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців апарату Сумської обласної державної 
адміністрації. 

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. 

Конкурсна комісія дякує Вам за участь у конкурсі та повідомляє, що 
інформацію про переможця конкурсу та другого за результатом конкурсу 
кандидата оприлюднена на сайті Нацдержслужби України та на веб-порталі 
місцевих органів виконавчої влади Сумської області. 

З повагою 

Начальник О.МАКУХА

Віта Омельченко  63  17  07 

mailto:kdr@oblmail.state-gov.sumy.ua
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Протокол  № 16/1 
засідання конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної 

служби апарату ______________ обласної державної адміністрації 

Дата  м. ____________ 

Присутні члени конкурсної комісії: 
(Прізвища та ініціали членів конкурсної комісії в алфавітному порядку) 

Адміністратор конкурсної комісії:  
(Прізвище та ініціали адміністратора) 

Порядок денний: 
1. Про проведення тестування кандидатів на зайняття вакантної посади

начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату 
_____________ обласної державної адміністрації (категорія «Б»). 

2. Про ситуаційні завдання для учасників конкурсу на зайняття
вакантної посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру 
виборців апарату _____________ обласної державної адміністрації (категорія 
«Б»). 

1. СЛУХАЛИ:
(Прізвище та ініціали адміністратора), яка повідомила, що до 

конкурсної комісії на зайняття вакантної посади державної служби апарату 
___________ обласної державної адміністрації (далі – конкурсна комісія) 
надійшли заяви від (Прізвища, ім’я та по батькові кандидатів) про допуск до 
участі в конкурсі на зайняття вакантної посади начальника відділу 
адміністрування Державного реєстру виборців апарату ___________ обласної 
державної адміністрації.  

Відповідно до пункту 22 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, про що повідомлено кандидатів у визначений законодавством 
термін.  

Згідно з умовами проведення конкурсу на зайняття посади начальника 
відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ___________ 
обласної державної адміністрації (дата)  проведено тестування кандидатів на 
офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної 
служби.  

(Прізвище та ініціали кандидата) для проходження тестування 
протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, не з’явилася і 
вважається такою, що не пройшла його та не допущена до чергового етапу 
конкурсу. 

За результатами тестування кандидат (Прізвище та ініціали 
кандидата). надав 33 правильних відповіді, що оцінюється у 1 бал, (Прізвище 
та ініціали кандидата)– 33 відповіді – 1 бал, (Прізвище та ініціали 
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кандидата)– 33 відповіді – 1 бал, (Прізвище та ініціали кандидата) – 34 
відповіді – 2 бали, (Прізвище та ініціали кандидата) – 34 відповіді – 2 бали, 
(Прізвище та ініціали кандидата) – 36 відповідей – 2 бали. 

Кандидатом (Прізвище та ініціали кандидата) до конкурсної комісії 
подано заяву та копію звіту про результати тестування, яке вона пройшла 
20 грудня 2017 року. У звіті про результати тестування зазначено, що (ПІБ 
кандидата) надала 40 правильних відповідей, відповідно до пункту 36 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, результат 
тестування оцінюється у 2 бали. 

Зазначені кандидати відповідно до чинного законодавства допущені до 
участі у черговому етапі конкурсу – розв’язання ситуаційних завдань. 
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію щодо допущення кандидатів до участі в черговому етапі 
конкурсу – розв’язання ситуаційних завдань взяти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ:
(Прізвище та ініціали адміністратора), яка повідомила, що конкурсній 

комісії необхідно визначитися із кількістю ситуаційних завдань на зайняття 
вакантної посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру 
виборців апарату _________ обласної державної адміністрації та затвердити їх. 
Також визначитись із вимогами до професійної компетенції, які будуть 
оцінюватись за результатами розв’язання ситуаційних завдань та часом, який 
буде відведено на їх розв’язання. 

ВИСТУПИЛИ: 
(Прізвище та ініціали члена конкурсної комісії), який запропонував 

затвердити ситуаційне завдання № 1 (додається) та надати кандидатам для 
його розв’язання 40 хвилин. Визначити, що ситуаційне завдання має 
оцінюватися за двома вимогами, а саме: «знання спеціального законодавства 
відповідно до посадової інструкції», «прийняття ефективних рішень». 

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити ситуаційне завдання № 1 (додається), надати кандидатам

для його розв’язання 40 хвилин. Ситуаційне завдання оцінювати за вимогами: 
«знання спеціального законодавства відповідно до посадової інструкції», 
«прийняття ефективних рішень». 

2. Засідання комісії щодо оцінювання ситуаційних завдань кандидатів на
зайняття вакантної посади начальника відділу адміністрування Державного 
реєстру виборців апарату ________ обласної державної адміністрації 
(категорія «Б») провести (дата та час). 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 

Додатки: на  ___  арк.  в  ___  прим. 

Голова конкурсної комісії (Ініціали та прізвище) 



35 

Члени конкурсної комісії: (Ініціали та прізвище) 

(Ініціали та прізвище) 

(Ініціали та прізвище) 

(Ініціали та прізвище) 

Протокол  № 16/2 
засідання конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної 

служби апарату ______________ обласної державної адміністрації 

Дата  м. ____________ 

Присутні члени конкурсної комісії:  
(Прізвища та ініціали членів конкурсної комісії в алфавітному порядку) 
Адміністратор конкурсної комісії:  
(Прізвище та ініціали адміністратора) 

Порядок денний: 

1. Про оцінювання ситуаційних завдань кандидатів на зайняття
вакантної посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру 
виборців апарату _____________ обласної державної адміністрації (категорія 
«Б»). 

1. СЛУХАЛИ:
(Прізвище та ініціали адміністратора), яка повідомила, що після 

проведення розв’язання ситуаційного завдання усі кандидати надали 
адміністратору конкурсу конверти із розв’язаними завданнями та 
заповненими бланками з персональними даними. 

Членам конкурсної комісії будуть конверти з розв’язаними 
ситуаційними завданнями для перевірки та обговорення відповідності 
професійної компетенції кандидатів. 

Після перевірки робіт та обговорення відповідності професійної 
компетентності кандидатів членами конкурсної комісії окремо за кожною 
вимогою («знання спеціального законодавства відповідно до посадової 
інструкції», «прийняття ефективних рішень») здійснено індивідуальне 
оцінювання кандидатів.  

Відомості про результати розв’язання ситуаційного завдання присутніх 
на засіданні членів конкурсної комісії були передані адміністратору 
конкурсної комісії для підрахунку середнього арифметичного значення 
індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії (відомості про 
результати розв’язання ситуаційних завдань додаються). 

Після підрахунку середнього арифметичного значення індивідуальних 
балів, виставлених членами конкурсної комісії, заповнення зведеної відомості 
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середніх балів та відкриття адміністратором конвертів з персональними 
даними конкурсантів, було встановлено, що за результатами розв’язання 
ситуаційного завдання за вимогами «знання спеціального законодавства 
відповідно до посадової інструкції», «прийняття ефективних рішень», 
кандидат (Прізвище та ініціали кандидата) набрав відповідно такі бали: 
1,71/1,71; (Прізвище та ініціали кандидата) – 0,57/1,00; (Прізвище та ініціали 
кандидата) –1,71/1,86; (Прізвище та ініціали кандидата) – 1,14/0,71; 
(Прізвище та ініціали кандидата) – 0,71/0,43; (Прізвище та ініціали 
кандидата) – 0,86/0,71; (Прізвище та ініціали кандидата) – 2,00/1,71 
(відомості про результати розв’язання ситуаційного завдання додаються). 

ВИРІШИЛИ: 
Відповідно до пункту 49 Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 року № 246 (Прізвище та ініціали кандидатів) 
допустити до чергового етапу конкурсу – співбесіди. 

Кандидат (Прізвище та ініціали кандидата) за однією з вимог, а саме 
«прийняття ефективних рішень»  отримав середній бал 0,43 та не допускається 
до чергового етапу конкурсу (співбесіди). 

Повідомити конкурсантів про результати розв’язання ситуаційних 
завдань та допуск до наступного етапу конкурсу, який провести (дата та 
час). 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 

Додатки: на  ___  арк.  в  ___  прим. 

Голова конкурсної комісії (Ініціали та прізвище) 

Члени конкурсної комісії: (Ініціали та прізвище) 

(Ініціали та прізвище) 

(Ініціали та прізвище) 

(Ініціали та прізвище) 
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Протокол  № 16/3 
засідання конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної 

служби апарату ___________ обласної державної адміністрації 

(дата)       м. ___________ 

Присутні члени конкурсної комісії:  
(Прізвище та ініціали членів конкурсної комісії) 
Адміністратор конкурсної комісії:  
(Прізвище та ініціали адміністратора) 

Порядок денний: 
1. Про проведення співбесіди у ході конкурсного відбору на зайняття

вакантної посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру 
виборців  апарату ___________ обласної державної адміністрації (категорія 
«Б»). 

1. СЛУХАЛИ:
(Прізвище та ініціали адміністратора) яка повідомила, що відповідно 

до пункту 49 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2016 року № 246 (Прізвища, ім’я та по батькові кандидатів) допущені до 
чергового етапу конкурсу – співбесіди. Під час співбесіди будуть оцінені 
професійні компетентності кандидатів, які не були оцінені на попередніх 
етапах конкурсу (перелік питань додається). 

(Після проведення співбесіди) 

ВИСТУПИЛИ: 
(Прізвище та ініціали адміністратора) яка повідомила, що у ході 

проведення співбесіди та обговорення відповідності професійної 
компетентності кандидатів кожним членом комісії здійснено їх індивідуальне 
оцінювання. Середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок, 
виставлених членами комісії складає: 

Кандидат (Прізвище та ініціали кандидата) за результатами співбесіди 
за вимогою «лідерство» набрав 1,67 бали; «комунікація та взаємодія» - 2,00; 
«впровадження змін» - 2,00; «управління організацією роботи та 
персоналом» -1,50; «знання сучасних інформаційних технологій» - 1,83; 
«особистісні якості і компетенції» - 2,00. 

Кандидат (Прізвище та ініціали кандидата) за результатами співбесіди 
за вимогою «лідерство» набрав 1,50 бали; «комунікація та взаємодія» - 1,50; 
«впровадження змін» - 1,17; «управління організацією роботи та 
персоналом» - 1,17; «знання сучасних інформаційних технологій» - 1,50; 
«особистісні якості і компетенції» - 1,67. 

Кандидат (Прізвище та ініціали кандидата)  за результатами 
співбесіди за вимогою «лідерство» набрав 1,17 бали; «комунікація та 
взаємодія» - 1,33; «впровадження змін» - 2,00; «управління організацією 
роботи та персоналом» - 1,00; «знання сучасних інформаційних технологій» - 
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1,83; «особистісні якості і компетенції» - 1,50. 
Кандидат (Прізвище та ініціали кандидата) за результатами співбесіди 

за вимогою «лідерство» набрала 0,83 бали; «комунікація та взаємодія» - 1,00; 
«впровадження змін» - 0,00; «управління організацією роботи та персоналом» 
- 0,50; «знання сучасних інформаційних технологій» - 0,83; «особистісні якості 
і компетенції» - 0,67. 

Кандидат (Прізвище та ініціали кандидата) за результатами співбесіди 
за вимогою «лідерство» набрала 1,83 бали; «комунікація та взаємодія» - 2,00; 
«впровадження змін» - 1,17; «управління організацією роботи та персоналом» 
- 1,50; «знання сучасних інформаційних технологій» - 1,33; «особистісні якості 
і компетенції» - 1,67. 

Кандидат (Прізвище та ініціали кандидата) за результатами співбесіди 
за вимогою «лідерство» набрав 2,00 бали; «комунікація та взаємодія» - 2,00; 
«впровадження змін» - 1,67; «управління організацією роботи та персоналом» 
- 2,00; «знання сучасних інформаційних технологій» - 1,83; «особистісні якості 
і компетенції» - 2,00. 

Відповідно до пункту 53 Порядку кандидат (Прізвище та ініціали 
кандидата) вважається таким, що не пройшов конкурсний відбір та не 
включений до загального рейтингу. 

За результатами всіх етапів конкурсу сума середніх балів кандидата 
(Прізвище та ініціали кандидата), склала 15,42 бали; (Прізвище та ініціали 
кандидата)  – 11,08; (Прізвище та ініціали кандидата) – 13,40, (Прізвище та 
ініціали кандидата) -13,07, (Прізвище та ініціали кандидата) -17,21. 

Відповідно до підсумкового рейтингу кандидатів на зайняття вакантної 
посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців 
апарату Сумської обласної державної адміністрації  першим за рейтингом та 
переможцем визначено (Прізвище та ініціали кандидата), другим за 
результатами конкурсу – (Прізвище та ініціали кандидата). 

ВИРІШИЛИ: 
Відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної 

адміністрації: 
1.Інформувати голову Сумської обласної державної адміністрації про 

результати зазначеного конкурсного відбору. 
2. Внести (Прізвище та ініціали кандидата) до реєстру других за

результатами конкурсу кандидатів. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – одноголосно. 

Додатки: на  ___  арк.  в  ___  прим. 

Голова конкурсної комісії (Ініціали та прізвище) 

Члени конкурсної комісії: (Ініціали та прізвище) 
(Ініціали та прізвище) 
(Ініціали та прізвище) 
(Ініціали та прізвище) 
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Алгоритм дій 
служби управління персоналом при проведенні конкурсного відбору 

та призначенні особи на посаду державної служби  

№ 
з/п Зміст дії (заходу) Строк виконання 

заходу Дата 

1. Підготовка проекту наказу (розпорядження) керівника
державної служби (суб’єкта призначення) про
оголошення конкурсу, в т.ч. узгодження дати та часу
початку проведення конкурсу з головою конкурсної
комісії

За дорученням керівника 
державної служби 

(суб’єкта призначення) 

2. Надсилання в електронній формі НАДС (територіальному
органу НАДС)  наказу (розпорядження) про оголошення
конкурсу та умов його проведення:
- xls-файл (за формою НАДС);
- сканована копія розпорядження у форматі .pdf;
- умови проведення конкурсу у форматі .doc або .docx

Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
підписання (наказу) 

розпорядження 

3. Оприлюднення наказу (розпорядження) про оголошення
конкурсу на веб-сайті державного органу, інших веб-
сайтах та в засобах масової інформації

Після оприлюднення 
оголошення про 

проведення конкурсу на 
Єдиному порталі вакансій 
державної служби НАДС 

4. Надсилання наказу (розпорядження) про оголошення
конкурсу членам конкурсної комісії

Після оприлюднення 
оголошення про 

проведення конкурсу на 
Єдиному порталі вакансій 
державної служби НАДС 

5. Прийом, ведення обліку та реєстрація документів для
участі в конкурсі, подані особами, які бажають взяти в
ньому участь

15-30 календарних днів з 
дня оприлюднення 

інформації про проведення 
конкурсу на Єдиному 

порталі вакансій 
державної служби НАДС 

6. Перевірка відсутності особи в Єдиному державному
реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону
України «Про очищення влади»

Під час прийому 
документів 

7. Перевірка документів, поданих кандидатами, на
відповідність встановленим законом вимогам

Не пізніше трьох робочих 
днів з дня надходження 

документів 
8. Повідомлення одним із доступних способів, обраних

кандидатами, про результати перевірки поданих документів
на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам,
наявність усіх документів, передбачених порядку 19
Порядку та правильність заповнення документів
передбачених підпунктами 2, 3 та 6 пункту 19 Порядку

Не пізніше трьох робочих 
днів з дня надходження 

документів 

9. Повідомлення членів конкурсної комісії про дату та час
засідання конкурсної комісії

Не пізніше 16 години 
четверга, що передує 

тижню засідання комісії 
(невідкладно у разі 
визначення інших 

термінів її проведення) 
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10. Надсилання на адресу адміністратора Нацдержслужби
(test@nads.gov.ua) інформації про кандидатів (П.І.Б.,
дата складання тесту і час, категорія посади та
порядковий номер вакансії) для створення відповідного
облікового запису в системі тестування, отримання
логінів і паролів для проходження тестування
кандидатами

Не пізніше ніж за два 
робочих  дні до дня 

проведення тестування 

11. Підготовка проектів ситуаційних завдань (для категорії
«Б»)

Не пізніше ніж за день до 
проведення тестування 

12. Надання списків учасників конкурсного відбору на пост
охорони

Не пізніше ніж за годину 
до початку тестування 

або іншого етапу 
конкурсу 

13. Повідомлення кандидатів про дату і час передбачений для
тестування одним із обраних способів

Не пізніше ніж за один 
робочий день до початку 
проходження тестування 

14. Перевірка наявності:
- паспорта громадянина України або іншого документу,
який посвідчує особу та підтверджує громадянство
України:
- оригінала посвідчення атестації щодо вільного
володіння державною мовою (у разі подання документів
поштою або через Єдиний портал вакансій державної
служби НАДС)

Перед проходженням 
тестування 

15. Затвердження ситуаційних завдань, в тому числі
визначення:
-  їх кількості;
- вимог до професійної компетенції, які будуть
оцінюватися;
- часу на розв’язання ситуаційних завдань.

На засіданні конкурсної 
комісії 

16. Визначення дати та часу проведення  співбесіди
кандидатів

На засіданні конкурсної 
комісії 

17. Інформування кандидатів про дату і час розв’язання
ситуаційних завдань та/або співбесіди одним із обраних
способів

Не пізніше ніж протягом 
наступного робочого дня з 

дня прийняття 
відповідного рішення 

18. Перевірка робіт, обговорення та індивідуальне
оцінювання членами конкурсної комісії професійної
компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою

На засіданні конкурсної 
комісії не пізніше трьох 

робочих днів після їх 
розв’язання 

19. Надання відомостей про результати розв’язання
ситуаційних завдань адміністратору для підрахунку
середнього арифметичного значення індивідуальних
балів, виставлених членами конкурсної комісії та
оголошення результатів

Після оцінювання на 
засіданні конкурсної 

комісії 

20. Відкриття адміністратором конвертів з персональними
даними конкурсантів та заповнення зведеної відомості
балів

Після підрахунку 
середнього 

арифметичного значення 
індивідуальних балів  

mailto:test@nads.gov.ua
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21. Повідомлення про результати розв’язання ситуаційних
завдань та допущення/недопущення до наступного етапу
конкурсу в один із доступних способів, обраних ними,
зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи
телефонного зв’язку

Після заповнення 
адміністратором зведеної 
відомості середніх балів 

22. Підготовка переліку питань до співбесіди Не пізніше ніж за день до 
проведення співбесіди 

23. Складання протоколу засідання конкурсної комісії та
підпис його членами конкурсної комісії, присутніми на
цьому засіданні

Не пізніше трьох 
календарних днів після 
проведення засідання 

конкурсної комісії 
24. Повідомлення про результати проведення співбесіди в

один із доступних способів, обраних конкурсантами,
зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи
телефонного зв’язку

Після складання та 
підписання протоколу 

25. Етапи проведення конкурсу та необхідні засоби для
цього:
- тестування та визначення його результатів у
присутності не менше двох членів конкурсної комісії
(пам’ятка про умови тестування, відомості про умови,
логіни/паролі, результати тестування);
- розв’язання ситуаційних завдань для категорії «Б» у
присутності не менше третини членів конкурсної
комісії;
- оцінювання ситуаційних завдань на засіданні
конкурсної комісії у присутні не менш як дві третини її
членів
(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 на засіданні
конкурсної комісії у присутні не менш як дві третини
членів конкурсної комісії
(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 

26. Надсилання інформації про переможця конкурсу та
другого за результатами конкурсу в електронній формі на
адресу НАДС (results@nads.gov.ua)
УВАГА! Результати конкурсу оприлюднюються не
пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня
оприлюднення оголошення про його проведення.

Не пізніше ніж протягом 
наступного робочого дня 

з дати підписання 
протоколу засідання 

комісії 

mailto:results@nads.gov.ua
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27. Оприлюднення інформації про переможця конкурсу та
другого за результатами конкурсу на офіційному веб-
сайті державного органу

Не пізніше ніж протягом 
наступного робочого дня з 

дати підписання 
протоколу засідання 

комісії 
28. Підготовка витягів із протоколу засідання конкурсної

комісії
Протягом п’яти 

календарних днів з дня 
оприлюднення 

результатів 
29. Надсилання кожному кандидату письмового

повідомлення (поштою або засобами електронного
зв’язку) про результати конкурсу

Протягом п’яти 
календарних днів з дня 

оприлюднення 
результатів 

30. Внесення інформації в реєстр других за результатами
конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад

Протягом п’яти робочих 
днів з дня оприлюднення 

результатів 
31. Робота з переможцем конкурсу

(написання заяви на призначення на посаду,
консультування з питань проходження спеціальної
перевірки, люстраційної перевірки та інших питань)

32. 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 

33. 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 
кандидатами  про 
результати конкурсу); 
- проведення спеціальної 
перевірки для посад 
категорії «Б» 
(25 календарних днів) 

34. 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 
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35. Надання копію акта про призначення на посаду
державному службовцю

У день призначення 

36. Організація публічного складення Присяги державного
службовця особою, яка вперше призначена на посади
державної служби

У день призначення 

37. Ознайомлення державного службовця під підпис з:
- Колективним договором;
- Правилами внутрішнього службового та трудового
розпорядку працівників;
- Положенням про систему відеоспостереження;
- Правилами пропускного режиму в установі;
- зобов’язанням про нерозголошення інформації з
обмеженим доступом (персональні дані та конфіденційна
інформація)

У день призначення 

38. 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 

39. Проведення вступних інструктажів з техніки безпеки,
виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної
охорони та правил з охорони праці

У день призначення 
(Сектор господарського 

забезпечення) 
40. Проведення випробування (у разі його встановлення).

Попереднє узгодження строку випробування з керівником
державної служби або суб’єктом призначення.

Згідно з наказом 
(розпорядженням) про 

призначення (до 6 
місяців) 

41. Присвоєння рангу державного службовця Одночасно з 
призначенням на посаду, 

а в разі встановлення 
випробування – після 

закінчення його строку 
42. Заведення або продовження трудової книжки. Внесення

до трудової книжки всіх необхідних записів
Після видання наказу 

(розпорядження), але не 
пізніше тижневого строку 

43. Оформлення та видача посвідчень (тимчасових
посвідчень)

Одночасно з 
призначенням на посаду 

44. Формування особової справи державного службовця Одночасно зі вступом на 
державну службу або 

іншим призначенням на 
посаду державного 

службовця 
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. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
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