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Шановний Володимире Івановичу! 

 

Міністерством розвитку громад та територій України розглянуто Ваш 

«Інформаційний запит - конкурс на категорію «В» - головного спеціаліста 

відділу відбору та прогнозування розвитку персоналу Департаменту 

персоналу» від 03 серпня 2021 року (реєстраційний номер Мінрегіону  

№ ЗПІ-1122 від 04 серпня 2021 року) (далі – Запит) та в межах компетенції 

повідомляємо. 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу» кандидат, 

якого не визначено переможцем конкурсу, має право оскаржити рішення 

Комісії або конкурсної комісії до суду з підстав порушення умов або порядку 

проведення конкурсу, що могло істотно вплинути на його результати. 

Оскарження рішення Комісії або конкурсної комісії не зупиняє 

призначення переможця конкурсу на відповідну посаду державної служби. 

Процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної 

служби визначено Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2016 року № 246 (далі – Порядок). 

Згідно з пунктом 58 Порядку кандидат може ознайомитися із своїми 

результатами оцінювання за письмовим зверненням до Комісії або конкурсної 

комісії. 

У такому разі спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба 

управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, надає 

кандидатові витяг із зведеної відомості середніх балів. 
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Пунктом 19 Порядку визначений вичерпний перелік інформації який 

особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає Комісії або конкурсній комісії 

через Єдиний портал вакансій державної служби. 

16 липня 2021 року о 17 год 54 хв Вами як особою, яка бажає взяти участь 

у конкурсі на посаду головного спеціаліста відділу відбору та прогнозування 

розвитку персоналу Департаменту персоналу (далі – Головний спеціаліст), 

подана вичерпна інформація, з накладанням Вашого ЕЦП через Єдиний портал 

вакансій державної служби. 

У Вашій заяві на участь у конкурсі на зайняття посади Головного 

спеціаліста від 16 липня 2021 року (копія додається), яка подана з накладанням 

Вашого ЕЦП через Єдиний портал вакансій державної служби, зазначено, що 

інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти шляхом надсилання 

електронного листа на адресу електронної пошти: Onay_volodymyr@bigmir.net. 

Відповідно до абзацу першого пункту 37 Порядку результати тестування 

можуть використовуватися протягом одного року з дня його проходження у 

разі участі кандидата в інших конкурсах, у тому числі в день отримання таких 

результатів. 

23 липня 2021 року о 8 год 28 хв Департаментом персоналу з електронної 

пошти: hr.minregion.gov.ua на електронну пошту: Onay_volodymyr@bigmir.net 

направлено повідомлення, що відповідно до пункту 34 Порядку Ваші 

результати попереднього тестування перевірені та зараховані (копія додається). 

27 липня 2021 року о 14 год 17 хв Департаментом персоналу з електронної 

пошти: hr.minregion.gov.ua на електронну пошту: Onay_volodymyr@bigmir.net 

направлено запрошення щодо участі у етапі конкурсу «проведення співбесіди 

та визначення її результатів» (копія додається). 

04 серпня 2021 року о 15 год 55 хв Департаментом персоналу з 

електронної пошти: hr.minregion.gov.ua на електронну пошту: 

Onay_volodymyr@bigmir.net (копія додається) направлено повідомлення, що за 

результатами проведення співбесіди, зокрема, на посаду Головного спеціаліста, 

Ви отримали середній бал менш як 0,5 за однією з вимог та вважаєтесь таким, 

що не пройшли конкурсний відбір та не можете бути включеним до загального 

рейтингу. 

Таким чином, Департаментом персоналу Мінрегіону направлено Вам 

вичерпну інформацію про проведення конкурсу, передбачену Порядком, 

шляхом, визначеним у Вашій заяві на участь у конкурсі на зайняття посади 

Головного спеціаліста від 16 липня 2021 року. 

В той же час повідомляємо, що Порядком не передбачено надання 

кандидату інформації стосовно: 

1) переліку осіб, які подали заяви про участь у конкурсі; 

2) результати розгляду інформації поданої кандидатами для участі у 

конкурсі; 

3) переліку осіб, які допущені до участі у конкурсі; 

4) переліку осіб, які не допущені до участі у конкурсі та з яких 

причин; 
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5) результати тестування на знання законодавства; 

6) переліку осіб, які допущені до співбесіди; 

7) переліку осіб, які  не допущені до співбесіди та з яких причин; 

8) протоколи засідання Комісії, у яких відображено результати 

тестування; 

9) протоколи засідання Комісії, у яких відображено результати 

проведення співбесіди; 

10) зведені відомості середніх балів за формою згідно додатку 8 про 

загальну кількість балів кандидата та середніх балів, виставлених за кожною 

окремою вимогою до професійної компетентності та балів за результатами 

тестування; 

11) внесення Комісією до суб’єкта призначення пропозицій щодо 

визначених кандидатур або інформацію про відсутність таких кандидатур. 

Звертаємо Вашу увагу, що рішення суб’єкта призначення або керівника 

державної служби про визначення переможця (переможців) конкурсу або про 

його (їх) відсутність оформлюється наказом, а не протокольним рішенням, як 

зазначено в останньому абзаці Вашого Звернення. 

Із Вашими результатами оцінювання Ви зможете ознайомитись за 

письмовим зверненням до Конкурсної комісії Міністерства розвитку громад та 

територій України з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних 

посад державної служби категорій «Б» і «В», відповідно до абзацу першого 

пункту 58 Порядку. 

В той же час повідомляємо, що з результатами конкурсу на посаду 

Головного спеціаліста у вільному доступі можна ознайомитись на Єдиному 

порталі вакансій державної служби за посиланням: 

https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=93542.  

Разом з тим, хочу подякувати Вам за увагу до Міністерства розвитку 

громад та територій України, зокрема, стосовно проведення конкурсів на 

вакантні посади державної служби та висловити повагу до Вашої думки та 

сподівання на спільну співпрацю. 

 

З повагою 

 

В.о. державного секретаря Віта КОСТИК 

  

Додаток: на 6 арк. в 1 прим. 

 

 
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 
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