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Комісію з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія) утворено та затверджено її персональний склад
відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2019р. №1006-р «Про утворення Комісії з питань
вищого корпусу державної служби та затвердження її персонального складу».

Основною метою діяльності Комісії є виключення корупційних ризиків, політичного впливу і суб’єктивізму при
прийнятті рішення суб’єктом призначення, сприяння формуванню професійного і кваліфікованого вищого корпусу
державної служби, а також гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби,
захисту їх законних прав у сфері державної служби.

Відповідно до статей 14, 15 Закону України «Про державну службу України», Комісія є постійно діючим колегіальним
органом, до сфери повноважень якої належить:

погодження розроблених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері державної служби, типових вимог до професійної компетентності державних службовців, які займають
посади державної служби категорії «А»;

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» та внесення суб’єкту призначення пропозиції
щодо кандидатур на такі посади загальною кількістю не більше п’яти осіб;

здійснення дисциплінарних проваджень щодо державних службовців, які займають посади державної служби
категорії «А», та внесення суб’єкту призначення пропозиції за наслідками дисциплінарного провадження.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІСІЮ



місто Київ

Діяльність Комісії регулюється нормативно-правовими актами:
Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2019 року № 1006 «Про утворення Комісії з питань вищого

корпусу державної служби та затвердження її персонального складу»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 243 «Про затвердження Положення про Комісію з

питань вищого корпусу державної служби»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення

конкурсу на зайняття посад державної служби»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 448 «Про затвердження Типових вимог до осіб, які

претендують на зайняття посад державної служби категорії «А».
Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби (далі - Положення), затверджено постановою

Кабінету Міністрів України № 243 від 25 березня 2016 року, за поданням центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби відповідно до пункту 1 статті 16 Закону
України «Про державну службу».

Умови, що регулюють питання оплати праці членів Комісії, визначені постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 року № 1169 «Про затвердження Умов оплати праці членів Комісії з питань вищого корпусу державної
служби».



КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

СКЛАД 
КОМІСІЇ представник Верховної Ради України, 

визначений комітетом Верховної Ради 
України, до предмета відання якого 

належать питання державної служби

представник, визначений 
Президентом України

представник, 
визначений Кабінетом 

Міністрів України

керівник центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері державної служби 

(за посадою), або за його дорученням 
заступник керівника цього органу

фахівець з питань управління 
персоналом, визначений 

Кабінетом Міністрів України

представник від закладів вищої 
освіти, що здійснюють підготовку у 

сфері публічного управління та 
адміністрування

представник від громадських 
об’єднань7 членів



ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ У 2020 РОЦІ

Проведено 24 засідання на 
яких : обрано головуючого Комісії з питань вищого корпусу державної служби;

утворено робочі органи Комісії, а саме: 

та

комітету з відбору 
кандидатів на зайняття 

вакантних посад 
державної служби 

категорії «А»

комітету з дисциплінарних 
проваджень щодо 

державних службовців, які 
займають посади державної 

служби категорії «А»

проведено понад 15 етапів конкурсів
конкурси відповідно до процедури
проведення конкурсу на зайняття
вакантної посади державної служби;

внесено суб’єкту призначення 165 пропозицій для проведення співбесіди та визначення переможців (переможців)
конкурсу;

розглянуто та погоджено звернення громадських організацій, ЗМІ щодо допуску у якості спостерігачів до проведення
співбесіди з кандидатами на зайняття посад вищого корпусу державної служби;

затверджено зміни до Регламенту роботи Комісії;

за рішенням суб’єкта призначення проведення дисциплінарне провадження.



Кандидат на 
посаду державної 
служби категорії 

«А»

Посада 
державної

служби 
категорії «А»

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 
ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

СПІВБЕСІДА ІЗ СУБ’ЄКТОМ ПРИЗНАЧЕННЯ 
ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ (ПЕРЕПОМЖЦІВ) КОНКУРСУ

Складення загального 
рейтингу кандидатів

Оприлюднення оголошення про проведення 
конкурсу на Єдиному порталі вакансій 

державної служби
Прийняття рішення про 
оголошення конкурсу

Прийняття та розгляд інформації від осіб, 
які бажають взяти участь у конкурсі 

Розв’язання ситуаційних 
завдань 

(за рішенням Комісії)

ТОП-5 КАНДИДАТІВ

Етапи проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «А» 
(Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246)

Проведення співбесіди та 
визначення її результатів

Проведення тестування та 
визначення його 

результатів

СУБ'ЄКТ ПРИЗНАЧЕННЯ

Оприлюднення результатів конкурсу на 
Єдиному порталі вакансій державної служби

ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ З 
ПИТАНЬ ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Перевірка володіння 
іноземною мовою та 
результати перевірки

ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ КАНДИДАТІВ НА ЗАЙНЯТТЯ 
ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «А»



№ п/п Перелік посад на які оголошено конкурс

Кількість кандидатів 
допущених до участі

Кількість кандидатів 

допущених 

до співбесіди

Результат конкурсу

Чоловіків Жінок Чоловіків Жінок Чоловіків Жінок

1** Державний секретар Міністерства енергетики та захисту довкілля 21 4 9 3 не визначено

2*** Голова Державної соціальної служби 10 4 4 0 1 -

3
Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства
21 4 12 2 1 -

4** Голова Державної регуляторної служби 26 1 20 0 не визначено

5 Перший заступник Голови Державної фіскальної служби 14 2 7 0 1 -

6 Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України 21 3 12 1 не визначено

7** Заступник Голови Державної архівної служби 3 3 2 1 - 1

8**
Керівник апарату Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг
12 1 1 0 1 -

9** Перший заступник Голови Державної авіаційної служби 9 4 7 1 конкурс скасовано

10 Заступник Голови Державної фіскальної служби 16 2 8 0 конкурс скасовано

11 Керівник Секретаріату Центральної виборчої комісії 3 1 1 1 конкурс скасовано

12 Заступник керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії 4 1 2 1 конкурс скасовано

13 Заступник  керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії 2 2 1 2 конкурс скасовано

14 Перший заступника Голови Державного агентства з питань кіно 4 1 - - конкурс скасовано

15 Заступник Голови Державного агентства з питань кіно 3 2 - - конкурс скасовано

16 Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України 6 0 - - конкурс скасовано

17 Державний секретар Міністерства закордонних справ - - - - конкурс скасовано

18 Голова Державної служби морського та річкового транспорту 11 0 - - конкурс скасовано

* від 18 квітня 2020 року набув
чинності Закон України "Про
внесення змін до Закону
України "Про Державний
бюджет України на 2020 рік".
Саме цим Законом тимчасово
призупинені норми Закону
України "Про державну службу"
в частині конкурсного добору на
посади державної служби.
Натомість
введена процедура тимчасовог
о добору на посади державної
служби шляхом укладання
строкового контракту згідно з
Постановою Кабінету Міністрів
України № 290 від 22 квітня
2020 року.

** повторне оголошення
конкурсу суб’єктом
призначення

*** протокольним рішенням
скасовано призначення
кандидата на посаду державної
служби категорії «А»

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНИХ У 2020 РОЦІ КОНКУРСІВ* НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «А» 



Лексико-
граматичний 

текст

Перевірка 
розуміння 

письмого тексту

Перевірка умінь 
і навичок 

висловлювати свою 
думку іноземною 

мовою

Перевірка умінь 
і навичок 

сприйняття усного 
мовлення 

(аудіювання)

Тестування 
включає

Впродовж 2020 року кількість кандидатів:

допущених до 
тестування щодо

володіння однією з 
офіційних мов Ради 

Європи

успішно пройшли 
перевірку володіння 

однією з офіційних мов 
Ради Європи

Чоловіків Жінок Чоловіків Жінок

195 34 153 26

Всього
229

Всього
179

20% 
складають жінки

З епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні було призупинено процедуру
конкурсного відбору кандидатів на посади державної служби категорії «А». Для
забезпечення належного виконання завдань і функцій державних органів на період дії
карантину Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №290 від 22 квітня 2020 року
«Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину,
установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», щодо механізму добору на
вакантні посади державної служби шляхом укладення контракту на період дії карантину.

допущених до співбесіди
набрали найбільшу 

загальну кількість балів

Кількість кандидатів, 
які брали участь у конкурсі на 
зайняття посад категорії «А»

16598

87,8%
чоловіків

Інформація щодо володіння кандидатами на зайняття вакантних посад державної 
служби категорії «А» іноземною мовою, що є однією з офіційних мов Ради Європи

130 вакантних посад
(тимчасовий добір на посади державної служби категорії «А»)

113 Кабінет Міністрів України 
17 перебувають у розпорядженні відповідного органу 

державної влади України

12,2% 
жінок

221



ЗАКОННІСТЬ

НЕДИСКРИМІНАЦІЯ

ДОВІРА СУСПІЛЬСТВА

ПОЛІТИЧНА НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ

ПРОЗОРІСТЬ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ

ДОБРОЧЕСНІСТЬ

УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТЕСТУВАННЯ

НАДІЙНІСТЬ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ МЕТОДІВ ТЕСТУВАННЯ

ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ Є:

ЕФЕКТИВНИЙ І СПРАВЕДЛИВИЙ ПРОЦЕС ВІДБОРУ


