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Відповідно до ст. 21 Закону України «Про державну службу» (із змінами)

вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина

України на посаду державної служби за результатами конкурсу.

Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в

установленому законом порядку вимог до професійної компетентності

кандидата на зайняття вакантної посади державної служби за результатами

оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і

ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків. Вимоги до

професійної компетентності кандидата включають кваліфікаційні вимоги,

вимоги до компетентності та вимоги до професійних знань.

Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної

служби категорій “Б” і “В” приймає керівник державної служби в державному

органі.

Конкурс проводиться поетапно:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у

конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим

законом вимогам;



5) проведення тестування та визначення його результатів;

6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (крім

категорії “В”);

7) проведення співбесіди та визначення її результатів;

8) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення

переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

Особи, які відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про

державну службу» (із змінами) не можуть вступити на державну службу, не

допускаються до участі у конкурсі.

На державну службу не може вступити особа, яка:

1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;

2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або

дієздатність якої обмежена;

3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість

не погашена або не знята в установленому законом порядку;

4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися

діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати

відповідні посади;



5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або

пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання

відповідним рішенням суду законної сили;

6) має громадянство іншої держави;

7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її

проведення;

8) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про

очищення влади".

Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є

кандидатами на зайняття посади державної служби (далі – кандидати).

Документи, подані (надіслані) кандидатами, не розглядаються у разі:

подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

надіслання їх поштою після закінчення строку подання; надіслання їх поштою

протягом установленого строку подання та надходження до державного

органу менше ніж за три робочі дні до дати проведення конкурсу.



З цим буклетом можна ознайомитись за посиланням:

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