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НАДС в межах повноважень розглянув Ваш запит від 23 лютого 

2022 року та повідомляє.
Статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими 

засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена 

в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом.

Згідно зі статтею 19 вказаного Закону запит на інформацію – це 

прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, 
що знаходиться у його володінні.

Питання, порушені у Вашому запиті, стосуються надання роз’яснень 

положень законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.
У зв’язку з цим Ваш запит розглядається у порядку, встановленому 

Законом України «Про звернення громадян».
Відповідно статті 10 Закону України від 07 червня 2001 року 

№ 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закон 

№ 2493) прийняття на службу в органи місцевого самоврядування 

здійснюється:

на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, 
обласної ради, заступника міського голови - секретаря Київської міської 
ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з 
питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад 

шляхом обрання відповідною радою;
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на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, 
старости шляхом затвердження відповідною радою;

на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, 
обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і 
районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів 

місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, 
селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної 
ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою 

законодавством України.
Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на 

службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, 
визначеному законодавством України про державну службу.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби» визначено, що Порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 

2002 року № 169, застосовується під час прийняття на службу в органи 

місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування».
Отже, конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб органів 

місцевого самоврядування проводиться відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169. 

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, конкурс на заміщення 

вакантної посади державного службовця повинен забезпечувати 

конституційне право рівного доступу до державної служби громадян 

України.
Згідно із пунктами 7-9 Порядку до участі у конкурсі не допускаються 

особи, які:
визнані в установленому порядку недієздатними;
мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного 

службовця;
у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі 

близьким особам;
позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом 

порядку на визначений термін;
в інших випадках, установлених законами.
Особи, які подали необхідні документи до державного органу для участі 

у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного 

службовця (далі – кандидати).
Конкурс проводиться поетапно:
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1) публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в 

пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;
2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх 

попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам 

до відповідного рівня посади;
3) проведення іспиту та відбір кандидатів.
Пунктами 16-17 Порядку визначено, що кадрова служба державного 

органу перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам 

щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на 

посаду державного службовця.
Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за 

рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм 

повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.
Положеннями Порядку не передбачено не проведення конкурсу у разі, 

якщо кандидатом є лише одна особа.
Таким чином, конкурс на зайняття вакантної посади у органі місцевого 

самоврядування проводиться також у випадку, коли документи до 

конкурсної комісії подано лише одним кандидатом.
Окремо повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади мають лише роз’яснювальний (інформаційний) характер і не 

встановлюють правових норм.

З повагою

Голова                                                                                 Наталія АЛЮШИНА

Катерина Юр’єва
2560035


