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Шановна Олено Павлівно! 

 

Міністерством розвитку громад та територій України розглянуто Ваш 

запит на інформацію від 15 квітня 2021 року, що надійшов листом Секретаріату 

Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2021 року № ЗПІ-293 та в межах 

компетенції повідомляємо. 

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.  

Процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної 

служби визначено Порядком проведення конкурсу на зайняття посади 

державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  

від 25 березня 2016 року № 246 (далі – Порядок). 

Згідно з абзацом першим пункту 13 Порядку конкурс на зайняття посад 

категорії «А» проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби 

(далі – Комісія). 

Комісія є постійно діючим колегіальним органом порядок провадження 

діяльності якої регулюється Положенням про Комісію з питань вищого корпусу 

державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  

від 25 березня 2016 року № 243. 

Рішення про утворення Комісії та затвердження її персонального складу 

приймається Кабінетом Міністрів України за пропозицією Національного 

агентства України з питань державної служби (далі – НАДС). 

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії 

здійснюється НАДС. 

Відповідно до пункту 26 Порядку кандидати для зайняття посад категорії 

«А» проходять тестування на знання законодавства та на абстрактне мислення, СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
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проходження інших видів тестування, зазначених у запиті, кандидатами на 

посади категорії «А» Порядком не передбачено.  

Згідно з вимогами пункту 2 Порядку перевірка володіння іноземною 

мовою, (яка є однією з офіційних мов Ради Європи) кандидатів на зайняття 

посад категорії «А» проводиться Комісією після проведення тестування 

кандидатів. 

Відповідно до абзацу четвертого пункту 39 Порядку результати тестування 

відображаються у протоколі засідання Комісії. 

Згідно з абзацом четвертим пункту 39 Порядку результати проведення 

співбесіди відображаються у протоколі засідання Комісії та повідомляються 

кандидатам. 

Перелік осіб, які допущені до участі у конкурсі; перелік осіб, які допущені 

до співбесіди; зведені відомості; копії протоколів засідань Комісії слід 

запитувати у розпорядника інформації. 

Одночасно повідомляємо, що відповідно до абзацу першого пункту 23 

Порядку для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на 

зайняття посад категорії «А» здійснюється відеофіксація процедури проведення 

конкурсу (тестування, розв’язання кандидатами ситуаційних завдань (у разі їх 

розв’язання) та їх презентація у передбачених випадках, проведення 

співбесіди). Відеозаписи публікуються на офіційному веб-сайті НАДС не 

пізніше ніж протягом наступного робочого дня після завершення відповідного 

етапу. 

Інформація, що стосується результатів тестування на знання 

законодавства, іноземної мови та на абстрактне мислення, результати 

проведення співбесіди відображаються у протоколі засідання Комісії, які 

розміщені на офіційному сайті НАДС за посиланням: 
 

https://nads.gov.ua/vishchij-korpus-derzhavnoyi-sluzhbi/komisiya-z-pitan-vishchogo-

korpusu-derzhavnoyi-sluzhbi/protokoli-zasidan. 
 

Відеофіксація процедури проведення конкурсу розміщена на сторінці 

НАДС за посиланням: 

 https://www.youtube.com/channel/UCosDsJelzAlKZhGLEIRhdcw/videos. 

 

 

З повагою 
 

Державний секретар 

 
 

Богдан БАЛАСИНОВИЧ 

 

 
Сидоренко Дмитро 

284-0-632 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise
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