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НОВА
ДЕРЖАВНА
СЛУЖБА

ЯК СТАТИ ФАХІВЦЕМ
З ПИТАНЬ РЕФОРМ
У новостворених директоратах 10-ти міністерств,
Секретаріату Кабміну, Національного агентства з питань
державної служби, Державного агентства з питань
електронного урядування проходитимуть конкурси на посади
фахівців з питань реформ.
Для участі у конкурсі Вам необхідно надати відповідні
документи, які варто підготувати заздалегідь.
Щоб легше розібратись у цьому, пропонуємо
Вам коротку інструкцію.
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ЕТАПИ КОНКУРСУ
ТА ОЦІНЮВАННЯ
Після оприлюднення
оголошення про проведення
конкурсу етапи його
проведення такі:
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Прийняття
документів
від заявників
(особисто, поштою
або онлайн)

Розв’язання ситуаційних завдань та
визначення їх результатів
Ситуаційні завдання складаються із завдань
для перевірки професійних знань та завдань
для перевірки професійних компетенцій

Проведення
співбесіди та
визначення її
результатів

Проведення тестування на знання
законодавства, визначення результатів
Тест на знання законодавства проводиться
з метою визначення рівня знань Конституції
України, законодавства про державну службу,
антикорупційного законодавства та іншого
законодавства
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Підрахунок результатів
конкурсу, визначення
переможця конкурсу і другого
за результатами конкурсу
кандидата
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Розгляд поданих
документів на відповідність
встановленим законом
вимогам
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Проведення тестування аналітичних
здібностей та здібностей щодо
здатності працювати з інформацією, а
також визначення його результатів
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Оприлюднення
результатів
конкурсу
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НЕОБХІДНІ
ДОКУМЕНТИ

1
2

3

Копія паспорта
громадянина
України

Письмова заява про
участь у конкурсі із
зазначенням основних
мотивів до зайняття
посади державної
служби

Резюме
у довільній
формі
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Письмова заява, в якій Ви
повідомляєте, що до Вас не
застосовуються заборони,
визначені частиною третьою або
четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», та надаєте
згоду на проходження перевірки
та оприлюднення відомостей
стосовно Вас відповідно до
зазначеного Закону
Копія (копії) документа
(документів) про освіту

Оригінал посвідчення атестації щодо
вільного володіння державною мовою
(у разі подання документів для участі
у конкурсі через портал вакансій
подається копія такого посвідчення,
а оригінал обов’язково пред’являється
перед проходженням тестування)

7
8

Заповнена особова
картка встановленого
зразка

Електронна
декларація
за минулий рік
Зверніть увагу, що при створенні
електронних документів, які
подаються онлайн, відповідно
до вимог Закону України «Про
електронні документи та
електронний документообіг», має
використовуватися електронний
цифровий підпис фізичної особи.
Для кожної вакансії необхідно
підготувати електронну
декларацію та заяву.
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ДОКУМЕНТ
ПРО ОСВІТУ
Скан-копія* диплому магістра
(спеціаліста) та\чи бакалавра\
молодшого бакалавра та
додатків до дипломів
*це скани в форматі pdf

Детальну інформацію щодо подачі документів для процедури
визнання можна отримати в ДП «Інформаційно-іміджевий центр»
Міністерства освіти і науки України за адресою:
м. Київ, вул. Павловська, 26/41; тел.: (044)4862043, (044)4862543;
на сайтах: www.enic.in.ua, www.naric.in.ua.

ЯКЩО У ВАС
ІНОЗЕМНИЙ ДИПЛОМ
ПРО ОСВІТУ
Визнання іноземних документів про освіту відбувається в
індивідуальному порядку.
Уповноважений визнавати дипломи - Національний
інформаційний центр академічної мобільності ENIC UKRAINE.
ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ:
• заява;
• засвідчені в установленому законодавством порядку копія
та переклад українською мовою легалізованого іноземного
документа про освіту та додаток до нього;
• копії документів про попередню (середню, професійну або вищу)
освіту за наявності;
• копії документів, що засвідчують особу заявника.
Попередньо необхідна онлайн-реєстрація на сайті naric.in.ua.
Після реєстрації документи необхідно подати особисто або
надіслати кур’єром.
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ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІЛЬНЕ
ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

1

ПОСВІДЧЕННЯ МОЖНА ОТРИМАТИ
НА ПІДСТАВІ НАСТУПНИХ ДОКУМЕНТІВ:
1) документ державного зразка про загальну середню освіту,
з оцінкою «5» за вивчення української мови;
2) диплом про загальну середню освіту, виданий після 2000 року,
з балом про підсумкову державну атестацію з української мови
не менше 10;
3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста),
бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком
з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;
4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями
українська мова та література; українська мова та література і
іноземна мова; філологія.
Для отримання посвідчення на підставі підтверджуючих
документів необхідно:
з оригіналом та копією підтверджуючого документу звернутись
до уповноваженого вищого навчального закладу, в якому
працює атестаційна комісія, та, за рішенням комісії, отримати
посвідчення.

2

Зверніть увагу, що оригінал посвідчення
щодо вільного володіння державною мовою
обов’язково пред’являється перед
проходженням тестування

ПОСВІДЧЕННЯ МОЖНА ОТРИМАТИ
СКЛАВШИ ІСПИТ.
Якщо відзнака за володіння українською мовою нижче вказаної
- атестація на знання мови є платною.
Уповноважені на видачу посвідчень ВНЗ
Документи, які необхідно надати:
• заява;
• оригінал та копія паспорта громадянина України;
• оригінал та копії документів про освіту з додатками;
• оригінал та копія квитанції про оплату послуг.
Для проходження атестації необхідно:
• З переліку уповноважених вищих навчальних закладів,
розміщених на офіційному веб-сайті НАДС обрати заклад,
в якому працюють атестаційні комісії.
• Подати заяву, оплатити вартість атестації, прибути
в заклад в день проходження атестації та пройти її.
• Протягом 10 календарних днів з дати проходження
атестації учасники, які успішно пройшли атестацію,
отримують посвідчення.
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ДЕКЛАРАЦІЯ
Подання декларацій здійснюється
онлайн на офіційному веб-сайті
Національного агентства з питань
запобігання корупції nazk.gov.ua

Зверніть увагу, що для кожної вакансії
необхідно підготувати електронну
декларацію та заяву.

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.
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
«Законодавство» підрубрики «Декларація».
Друга хвиля. FAQ для нових е-декларантів:
що і як декларувати?

http://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/31/7133648/
http://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/25/7133354/
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ЕЛЕКТРОННИЙ
ЦИФРОВИЙ ПІДПИС
ЕЦП можна отримати в одному з акредитованих
центрів сертифікації ключів (АЦСК). В деяких АЦСК
послуга отримання ЕЦП платна, але є і
безкоштовні варіанти, наприклад, в АЦСК ПАТ КБ
«Приватбанк». Для цього потрібно бути клієнтом
Приватбанку та мати доступ до Приват 24.

Для отримання ЕЦП потрібно принести в найближче
регіональне представництво Державної фіскальної служби
України такі документи:
• заповнену та підписану Реєстраційну картку (для фізичної
особи/фізичної особи – підприємця) встановленого зразка із
згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох
примірниках;
• копію та оригінал ІПН;
• копію паспорта(копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток)
та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) та
оригінал;
• порожній CD-R або USB-накопичувач для запису електронних
ключів у потрібній кількості (для підпису та печатки
знадобляться два CD-R або два USB-накопичувачі).
Перелік, контактну інформацію АЦСК та зразки заповнених
заявок дивіться на сайті ЦСК ДФСУ – acskidd.gov.ua/reglament
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ЯК ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ
НА КОНКУРС:
Заявники можуть подавати документи
особисто, поштою або онлайн через
портал вакансій
Зверніть увагу, що при створенні електронних документів,
які подаються онлайн, відповідно до вимог Закону
України «Про електронні документи та електронний
документообіг», має використовуватися електронний
цифровий підпис фізичної особи.
Оригінал посвідчення щодо вільного володіння державною
мовою – це документ, який обов’язково пред’являється
перед проходженням тестування.
Копії* всіх необхідних документів прикріплюються
в електронному вигляді.
*це скани в форматі pdf
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Заяви подають
в електронному вигляді
та підтверджують
електронним підписом:

1
2
3
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Письмову заяву про участь у конкурсі із
зазначенням основних мотивів до зайняття
посади державної служби, до якої додається
резюме у довільній формі

Письмову заяву, яка б підтверджувала, що
до Вас не застосовуються заборони, визначені
частиною третьою або четвертою статті
1 Закону України «Про очищення влади», та
де Ви надаєте згоду на проходження перевірки
та оприлюднення відомостей стосовно Вас
відповідно до зазначеного Закону

Заповнену
особову картку
встановленого
зразка
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ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ
Оновлення державної служби здійснюється відповідно до:
• Закону України «Про державну службу»
• Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби»
• Розпорядження Кабінету Міністрів України - «Концепція
запровадження фахівців з питань реформ»
Для отримання додаткової інформації або у випадку
виникнення запитань, будь ласка, скористайтесь
формою зворотнього зв’язку на порталі career.gov.ua
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