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НАДС у межах повноважень розглянуло запит на інформацію
АО «Національна правова палата» від 07 грудня 2020 року та повідомляє.

Запит на інформацію, відповідно до частини першої статті 19 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), – це прохання 

особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 

знаходиться у його володінні. 
Вступ на державну службу відповідно до положень статті 21 Закону 

України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VII 

здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної 
служби за результатами конкурсу.

Процедура проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної 
служби, у тому числі категорії «А», визначена Порядком проведення конкурсу 

на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246. 

Відповідно до абзацу першого пункту 13 Порядку № 246 конкурс на 

зайняття посад категорії «А» проводить Комісія з питань вищого корпусу 

державної служби.
За інформацією Відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби упродовж 2016-2020 року на посади Голови та 

першого заступника Голови Державної служби України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками було оголошено три конкурси відповідно до 

розпоряджень Кабінету Міністрів України:
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- «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної 
служби категорії «А» від 23 серпня 2016 року № 587-р;

- «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної 
служби категорії «А» від 23 серпня 2016 року № 588-р;

- «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови 

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками» 

від 30 січня 2019 року № 33-р.
Водночас НАДС не володіє і не зобов’язане відповідно до компетенції, 

визначеної законодавством, володіти інформацією щодо конкурсного відбору 

на посади Голови та першого заступника Голови Державної служби України з 
лікарських засобів та контролю за наркотиками упродовж 2014-2015 років. 

Згідно із підпунктом 2 пункту 5 Положення про Державну службу 

України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647, 

Держлікслужба здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат 

Держлікслужби та на керівні посади в її територіальних органах, на 

підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її 
управління.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами частини другої статті 2, 

частини третьої статті 22 Закону, надсилаємо за належністю вищезгаданий 

запит для розгляду в частині надання запитуваної інформації за 2014-2015 

роки.
За результатами розгляду просимо поінформувати запитувача у 

встановлений законодавством строк (запит додається).
Додатково інформуємо, що відповідно до частини першої статті 23 

Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 

оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до 

суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства 

України.

Додаток: на 3 арк. першому адресату.
Другому адресату направляється до відома.

Заступник Голови     Олексій МИХАЙЛОВ

Марія  Рачинська 278 49 25


