
 
 
 
 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
 
 
 

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 16 липня 2016 року № 11856/0/2-16 
надаємо відповідні роз’яснення щодо порядку утворення конкурсних комісій. 

У пункті 14 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - Порядок), визначено порядок 
утворення конкурсних комісій. 

Так, конкурс на зайняття вакантної посади керівника територіального органу міністерства, іншого 
центрального органу виконавчої влади та інших державних органів та їх заступників проводить конкурсна 
комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня. 

Конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів облдержадміністрацій проводить конкурсна 
комісія, утворена керівником територіального органу Нацдержслужби. 

Конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів райдержадміністрації проводить конкурсна комісія, 
утворена головою облдержадміністрації. 

Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» в усіх інших випадках та категорії 
«В» проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби в державному органі. 

Отже, конкурсну комісію для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад категорії «Б» утворює 
керівник державної служби відповідної місцевої державної адміністрації. 

Абзацом другим пункту 13 Порядку передбачено, що для проведення конкурсу на зайняття вакантних 
посад державної служби категорій «Б» і «В» керівником державної служби утворюється конкурсна комісія у 
складі голови і членів комісії. 

Пунктом 15 Порядку передбачено, що конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб. 
До складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом та юридичної служби, 

а також окремих структурних підрозділів державного органу. 
До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють 

відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», в установленому Нацдержслужбою порядку. 
До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, в тому числі з інших державних 

органів, працівники, науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу 
первинної профспілкової організації за її наявності. 

Абзацом другим пункту 17 Порядку передбачено, що керівник державної служби, органу, в якому 
проводиться конкурс, визначає з числа працівників служби управління персоналом особу, яка буде виконувати 
функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій «Б» і 
«В». 

Отже, замість секретаря конкурсної комісії введено адміністратора, який не входить до складу конкурсної 
комісії. Однак адміністратор веде протокол засідання конкурсної комісії, оформляє відомості результатів 
конкурсу та здійснює інші повноваження, передбачені Порядком. 

Окремо повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише 
роз’яснювальний (інформаційний) характер і не встановлюють правових норм. 
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