
НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі подає в установленому порядку 

до конкурсної комісії таку інформацію: 

1. Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо 

зайняття посади встановленої форми; 

2. резюме встановленої форми, в якому обов’язково зазначається: 

• прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 

• реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України; 

• підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти; 

• підтвердження рівня вільного володіння державною мовою; 

• відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), 

досвід роботи на відповідних посадах; 

3. заява, в якій особа 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. у разі проведення закритого конкурсу – іншу інформацію для 

підтвердження відповідності умовам конкурсу. 

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин 

подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 

минулий рік, її повторне подання не вимагається. 

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав 

потребує розумного пристосування, подає заяву. 

Також може подаватися додаткова інформація, яка підтверджує відповідність 

встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, 

досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, 

рекомендації, наукові публікації тощо). 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, несе персональну відповідальність 

за достовірність наданої інформації. 

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які 

бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі. 

Під час створення електронних документів, які подаються для участі у 

конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, накладається 

кваліфікований електронний підпис кандидата. 

https://career.gov.ua/images/uploaded/08-20-2019-11-27-49-content_file_5d5baf05c216e4.57208373.doc


ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі подає відповідну інформацію 

онлайн через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням: 

https://career.gov.ua/ 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття посади державної 

служби категорії «Б» або «В» до 31 грудня 2019 року може подати необхідну 

інформацію до конкурсної комісії особисто або надіслати її поштою. Зазначене 

право особи закріплено у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 

вересня 2019 року № 844. 

У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою 

заява, зазначена у пункті 2, пишеться власноручно або з використанням 

комп’ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису). 

Важливо! Документи, подані (відправлені) кандидатами до державного органу, 

який проводить конкурс, не розглядаються у разі: 

• подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого 

часу; 

• відправлення їх поштою після закінчення строку подання; 

• відправлення їх поштою протягом встановленого строку подання та 

надходження до державного органу менше ніж за три робочі дні до дати 

проведення конкурсу. 

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ 

Для подання інформації на участь у конкурсі зазначаються лише відомості, 

які містяться у ньому. 

Водночас надання оригіналів документів про освіту (диплом та додатки до 

нього) необхідно для розгляду питання щодо призначення на посаду державної 

служби. 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

Подання декларацій здійснюється онлайн, з накладанням кваліфікованого 

електронного підпису, на офіційному веб-сайті Національного агентства з 

питань запобігання корупції. 

Декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), 

що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у 

конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію 

станом на 31 грудня звітного року. 

https://career.gov.ua/
https://nazk.gov.ua/uk/
https://nazk.gov.ua/uk/


З детальною інформацією щодо процедури заповнення та подання 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, а також роз’ясненнями щодо її заповнення можна ознайомитися 

на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 

у розділі «Декларування» рубрики «Роз’яснення щодо заповнення декларацій». 

КВАЛІФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС 

Електронний підпис можна отримати в одному з акредитованих центрів 

сертифікації ключів (АЦСК). В деяких АЦСК послуга отримання ЕЦП платна, 

але є і безкоштовні варіанти, наприклад, в ЦСК ПАТ КБ «Приватбанк». Для 

цього потрібно бути клієнтом Приватбанку та мати доступ до Приват 24. 

Оновлення державної служби здійснюється відповідно до: 

Закону України "Про державну службу" 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби" 

Постанова КМУ "Про організацію проведення атестації осіб, які претендують 

на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою" 

https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoryngu-sposobu-zhyttya/metodychni-rekomendatsiyi-sub-yektam-deklaruvannya/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2017-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2017-%D0%BF#n10

