
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

(Мінекономіки) 
вул. М. Грушевського 12/2,  м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71 

E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua,  код  ЄДРПОУ 37508596 

  

На  № ___________ від  ___________ 

 

Чиж О. П. 
 

foi+request-84831-7fe1db19@ 

dostup.pravda.com.ua 
Щодо запиту на отримання 
публічної інформації 
 

Шановна Олено Павлівно! 
 

На Ваш запит на отримання публічної інформації, що надійшов із Секретаріату 

Кабінету Міністрів України (вх. Мінекономіки від 22.04.2021 № ЗІ-496-21), в межах 

своєї компетенції інформуємо про наступне. 

Принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, 

політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, 

яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації 

громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на 

їхніх особистих якостях та досягненнях, визначає Закон України “Про державну 

службу” (далі - Закон). 

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

проводиться конкурс на зайняття посади державної служби відповідно до Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 246 від 25.03.2016 (далі - Порядок). 

Загальні умови вступу на державну службу передбачено розділом ІV Закону.  

Рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади державної 

служби категорії “А” приймає суб’єкт призначення (стаття 23 Закону). 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000010722F005F7F8500  

Підписувач Мар'євич Костянтин Михайлович 
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Мінекономіки 

Н4В"HВВ&2B^^*gО  
 

2202-14/25400-09 від 28.04.2021 
11:08 

 

mailto:xxxxxxxx@xx.xxx.xx
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80


2 

 

 

 

Проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії “А” та 

внесення суб’єкту призначення пропозицій щодо кандидатур на такі посади 

загальною кількістю не більше трьох осіб здійснює Комісія з питань вищого корпусу 

державної служби (статті 15, 27 та 28 Закону). 

На даний час щодо Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про 

оголошення конкурсів на посаду державного секретаря Міністерства (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 278-р) та наступні посади державної 

служби категорії “А” у центральних органах виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: 

- Голови Державного агентства резерву України (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 24.03.2021 № 225-р); 

- заступника Голови Державного агентства резерву України (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 № 250-р). 

Відповідно протокольного рішення КМУ № 35 від 17.03.2021 Міністрів та їх 

заступників згідно з компетенцією уповноважено на проведення співбесід з 

кандидатами на зайняття відповідних посад державної служби категорії “А”, які 

набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складення загального 

рейтингу кандидатів, внесених Кабінетові Міністрів Комісією з питань вищого 

корпусу державної служби. 

Станом на 27.04.2021 співбесід з кандидатами на зайняття вищезазначених посад 

державної служби категорії “А” Мінекономіки не проводило. 

Крім того інформуємо, що складання протоколів проведення співбесід Міністра 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України або його заступників 

з кандидатами на зайняття посад державної служби категорії “А”, запропонованих 

Комісією з питань вищого корпусу державної служби, ані Законом, ані Порядком не 

передбачено.  
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Водночас, відповідно до Порядку для забезпечення максимальної прозорості 

проведення співбесіди з кандидатами на посаду державної служби категорії “А” 

здійснюється її відеофіксація. Відеозапис такої співбесіди передається протягом двох 

робочих днів до НАДС. Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після 

отримання відеозапису НАДС розміщує його на власному офіційному веб-сайті. 

Інформації від Національного антикорупційного бюро України щодо 

доброчесності кандидатів на зазначені посади категорії “А”, визначених Комісією, 

станом на 27.04.2021 до Мінекономіки не  надходило. 

 

 

З повагою 

Державний секретар Міністерства  
розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України 

      

  

  Костянтин МАР’ЄВИЧ 

 

 

 

 

 

 

Ліщук 200-45-30 
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