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Інформація про вакантну посаду державної служби оприлюднюється на

офіційних веб-сайтах державного органу, в якому проводиться
конкурс, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби,
відповідно до Закону України “Про державну службу” (із змінами) та

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016
№ 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017
№ 648).

Суб’єкт призначення або керівник державної служби забезпечує

оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
державної служби, наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу
та його умови в електронній формі не пізніше наступного робочого
дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження).

В оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:
1) найменування і місцезнаходження державного органу;
2) назва посади;
3) посадові обов’язки;



4) умови оплати праці;
5) вимоги до професійної компетентності кандидата на посаду;
6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на

посаду;
7) вичерпний перелік документів, необхідних для участі в конкурсі,

та строк їх подання;

8) дата і місце проведення конкурсу;
9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи,

яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.
Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити

менше 15 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації
про проведення конкурсу. Результати конкурсу оприлюднюються не
пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про
проведення такого конкурсу.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу» (із

змінами) особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в
установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням

основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої
додається резюме у довільній формі;



3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються

заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України

«Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на

оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) у разі проведення закритого конкурсу - інші документи для
підтвердження відповідності умовам конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Відповідно до пункту 1 Розділу XI «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про державну службу» (із змінами) пункт 5

частини першої статті 25 Закону набрав чинності з 01 травня 2017
року.

Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на
державну службу, щодо вільного володіння державною мовою,

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2017 року № 301 (із змінами).



З цим буклетом можна ознайомитись за посиланням:

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=20238&tp=1
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