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Василю Михайленку  

request-74774- 

457b4469@dostup.pravda.com.ua 

 

 

Пане Василю! 

 

Міністерство цифрової трансформації України опрацювало Ваш запит від 

28.08.2020 на отримання інформації щодо результату конкурсу на посаду 

державного експерта експертної групи розвитку електронної демократії, 

цифровізації громадянського суспільства та забезпечення захисту персональних 

даних директорату функціонального розвитку цифровізації, а також надання 

рейтингового списку учасників з розподілом балів учасників, що проходили 

співбесіду із зазначення ПІБ та надати критерії оцінювання конкурсантів, та 

повідомляє. 

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

Механізм добору на вакантні посади державної служби на період дії 

карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначено Порядком призначення на 

посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290 (далі – Порядок 

№ 290). 

Відповідно до пунктів 11 та 12 Порядку № 290 у разі відсутності або 

відхилення суб’єктом призначення або керівником державної служби в 

державному органі кандидатур, запропонованих конкурсною комісією за 

результатами процедур конкурсного відбору, суб’єкт призначення або керівник 

державної служби в державному органі може призначити на посаду державної 
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служби особу шляхом укладення контракту про проходження державної 

служби на період дії карантину та до дня визначення суб’єктом призначення або 

керівником державної служби в державному органі переможця конкурсу. 

Призначення на такі посади здійснюється шляхом проведення співбесіди з 

визначеними суб’єктом призначення або керівником державної служби у 

державному органі посадовими особами. 

Пунктом 20 Порядку № 290 передбачено, що після проведення співбесіди 

уповноваженою особою з визначеними нею кандидатурами вноситься 

обґрунтоване подання суб’єкту призначення або керівнику державної служби в 

державному органі про призначення на вакантну посаду державної служби 

кандидата шляхом укладення з ним контракту. 

За результатами проведеної співбесіди уповноваженою особою, 

визначеною керівником державної служби, на зайняття вакантної посади 

державного експерта експертної групи розвитку електронної демократії, 

цифровізації громадянського суспільства та забезпечення захисту персональних 

даних директорату функціонального розвитку цифровізації внесено подання 

про призначення на вакантну посаду державної служби шляхом укладення 

контракту Пашинського Богдана Олеговича. 

Разом з тим зазначаємо, що згідно з Порядком № 290 під час проведення 

добору кандидатів на вакантні посади державної служби на період дії 

карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначення рейтингового списку та 

критеріїв оцінювання не передбачено. 

 

 

З повагою 

 

Державний секретар             Іван ТУРЧАК 
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