
  

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

НАКАЗ 

24.03.2021 м. Київ N 180/21 

 
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

08 квітня 2021 р. за N 471/36093 

Про затвердження Змін до Положення про відкритий 

конкурс для призначення на посади державної служби 

категорій "Б" та "В" у Національному агентстві з 

питань запобігання корупції 

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 8, пункту 5 частини першої 

статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про 

державну службу" 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Зміни до Положення про відкритий конкурс для призначення на 

посади державної служби категорій "Б" та "В" у Національному агентстві з 

питань запобігання корупції, затвердженого наказом Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 20 березня 2020 року N 109/20, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2020 року за N 331/34614, що 

додаються. 

2. Управлінню по роботі з персоналом подати цей наказ на державну реєстрацію 

до Міністерства юстиції України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

  



Голова Олександр НОВІКОВ 

ПОГОДЖЕНО:   

Голова СПО 

об'єднань профспілок 
Григорій ОСОВИЙ 

Керівник Секретаріату 

Спільного представницького 

органу сторони роботодавців 

на національному рівні 

Руслан ІЛЛІЧОВ 

Генеральний Секретар Громадської 

Спілки "Всеукраїнське об'єднання 

"Національна Асамблея людей 

з інвалідністю України" 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Національного агентства з 

питань запобігання корупції 

24 березня 2021 року N 180/21 

 

 

ЗМІНИ 

до Положення про відкритий конкурс для призначення на посади 

державної служби категорій "Б" та "В" у Національному агентстві з 

питань запобігання корупції 

1. Пункт 9 розділу I викласти в такій редакції: 

"9. Особи, які відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про 

державну службу" не можуть вступити на державну службу, не допускаються до 

участі у конкурсі.". 

2. У розділі II: 

1) в абзаці першому пункту 1 цифру "7" замінити цифрою "5"; 

2) пункти 2 - 4 викласти в такій редакції: 

"2. До складу конкурсної комісії можуть входити представники служби 

управління персоналом, юридичної служби, окремих структурних підрозділів, 

підрозділу внутрішнього контролю, інші працівники Національного агентства. 

До складу конкурсної комісії включаються представники Громадської ради при 

Національному агентстві. 

3. Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не 

менше половини її членів. 

4. Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи державних 

службовців, зокрема з інших державних органів, науковців та експертів у 

відповідній сфері для проведення оцінки за результатами розв'язання 

ситуаційних завдань (у разі проведення такого етапу конкурсу) та проведення 

співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидата 

встановленим вимогам. 

Залучені до роботи конкурсної комісії особи запрошуються адміністратором не 

пізніше ніж за 24 години до початку проведення засідання конкурсної комісії. 

Перед засіданням конкурсної комісії залучена до її роботи особа пред'являє 

паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу. 



Залучені до роботи конкурсної комісії особи беруть участь у роботі комісії в 

порядку, визначеному пунктом 16 Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2016 року N 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 серпня 2017 року N 648) (далі - Порядок)."; 

3) в абзаці другому пункту 6 слова "абзаців п'ятого - дев'ятого" виключити; 

4) у пункті 7: 

слово "двох" виключити; 

доповнити реченням такого змісту: "У разі необхідності Голова Національного 

агентства може визначити осіб, які виконуватимуть функції адміністраторів, 

також з числа інших працівників Національного агентства."; 

5) пункт 9 викласти в такій редакції: 

"9. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів членів такої комісії, 

які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови 

конкурсної комісії є вирішальним.". 

3. У розділі III: 

1) після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту: 

"3. За рішенням Голови Національного агентства конкурс або його окремі етапи 

можуть проводитися у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад 

державної служби (далі - Центр оцінювання).". 

У зв'язку з цим пункти 3 - 5 вважати відповідно пунктами 4 - 6; 

2) у пункті 6 слова "кандидатів на зайняття посад державної служби" виключити; 

3) доповнити розділ новими пунктами 7 - 9 такого змісту: 

"7. У разі неможливості проведення окремих етапів оцінювання у зв'язку із 

тимчасовою непрацездатністю, перебуванням на самоізоляції під медичним 

наглядом з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

членів конкурсної комісії, адміністраторів Центру оцінювання, адміністраторів, 

зупиненням перевезень пасажирів у міському та міжміському транспорті, іншими 

встановленими Кабінетом Міністрів України обмеженнями у зв'язку із 

карантином, які унеможливлюють проведення окремих етапів оцінювання, та 

запровадженням посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, Голова Національного агентства має право 

зупинити проведення конкурсу. 



У такому разі перебіг строків, визначених частиною п'ятою статті 23 Закону 

України "Про державну службу", зупиняється. 

Рішення Голови Національного агентства про зупинення та про відновлення 

проведення конкурсу оформлюється шляхом видання відповідного наказу. 

Служба управління персоналом не пізніше наступного робочого дня з дня 

прийняття рішення, передбаченого абзацом третім цього пункту, повідомляє про 

це кандидатам. 

8. Проведення тестування на знання законодавства, тестування загальних 

здібностей, розв'язання ситуаційних завдань та проведення співбесіди 

здійснюються за фізичної присутності кандидата у Національному агентстві, 

Центрі оцінювання (у разі прийняття Головою Національного агентства рішення 

щодо проведення конкурсу або його окремих етапів у Центрі оцінювання) чи 

іншому відповідно обладнаному приміщенні, визначеному Головою 

Національного агентства. 

За рішенням Голови Національного агентства може проводитися дистанційно 

(без фізичної присутності кандидата у зазначених приміщеннях): 

тестування на знання законодавства (шляхом використання кандидатом 

комп'ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному 

порталі вакансій державної служби (далі - Єдиний портал)); 

співбесіда (шляхом застосування технічних засобів в режимі відеоконференції). 

Про проведення тестування на знання законодавства та співбесіди дистанційно 

зазначається в умовах проведення конкурсу. 

9. Для проходження тестування на знання законодавства (крім дистанційного), 

тестування загальних здібностей, розв'язання ситуаційних завдань, співбесіди та 

психологічного тестування кандидат пред'являє паспорт громадянина України 

або інший документ, який посвідчує особу. 

Для проходження тестування на знання законодавства дистанційно кандидат 

застосовує власний кваліфікований електронний підпис.". 

4. У пункті 1 розділу IV слова "вакансій державної служби (далі - Єдиний 

портал)" виключити. 

5. У розділі V: 

1) підпункт 3 пункту 1 доповнити новим абзацом другим такого змісту: 

"Подача додатків до заяви не є обов'язковою."; 

2) у пункті 8 слова "встановленим вимогам" виключити; 



3) пункт 10 викласти в такій редакції: 

"10. Про дату, час та місце проведення оцінювання кандидатів інформують на 

попередньому етапі конкурсу або не пізніше ніж за один робочий день до початку 

проходження відповідного етапу конкурсу одним із доступних способів, який 

обраний кандидатом, зокрема засобами телекомунікаційного зв'язку.". 

6. У розділі VI: 

1) у главі 1: 

пункт 1 викласти в такій редакції: 

"1. Тестування на знання законодавства проводиться у Національному агентстві 

відповідно до Порядку. 

У разі прийняття рішення щодо проведення тестування на знання законодавства 

у Центрі оцінювання місце, дату і час початку проведення тестування узгоджує 

служба управління персоналом Національного агентства з Центром оцінювання 

перед затвердженням умов проведення конкурсу."; 

у пункті 2 слова "за два робочих дні" замінити словами "за один робочий день"; 

абзац десятий пункту 3 викласти в такій редакції: 

"Результати тестування на знання законодавства можуть використовуватися 

протягом одного року з дня його проходження у разі участі кандидата в інших 

конкурсах, у тому числі в день отримання таких результатів."; 

пункт 5 після слів "передається адміністратору" доповнити словами "конкурсної 

комісії, а у разі проведення тестування в Центрі оцінювання - адміністратору"; 

пункт 6 викласти в такій редакції: 

"6. Кандидати, які за результатами тестування на знання законодавства набрали 

0 балів, а також кандидати, які не розпочали тестування протягом часу, 

передбаченого для тестування всіх кандидатів, або не засвідчили звіт про 

результати тестування на знання законодавства, проведеного дистанційно, 

шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису, вважаються такими, 

що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу 

конкурсу."; 

2) у главі 2: 

пункт 2 викласти в такій редакції: 

"2. Перевірка загальних здібностей здійснюється у формі тестування з 

використанням комп'ютерної техніки або власноруч на папері. Рішення про 



спосіб проведення тестування приймає конкурсна комісія. Приклад тесту 

розміщується на вебсайті Національного агентства."; 

перше речення пункту 6 замінити двома реченнями такого змісту: 

"Кандидати, які за результатами тестування загальних здібностей набрали 0 

балів, а також кандидати, які не розпочали тестування протягом часу, 

передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не 

пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу 

конкурсу."; 

пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту: 

"Кандидат інформує конкурсну комісію про своє бажання скористатися 

результатами тестування загальних здібностей шляхом подання до конкурсної 

комісії відповідної заяви."; 

доповнити новим пунктом 9 такого змісту: 

"9. Проведення повторного тестування загальних здібностей здійснюється на 

підставах та в порядку, передбачених пунктом 38 Порядку."; 

3) пункт 3 глави 3 після слів "відповідно до" доповнити словами "положення про 

структурний підрозділ та"; 

4) у главі 4: 

у пункті 2 слова "за два дні" замінити словами "за один день"; 

після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту: 

"5. Під час проведення співбесіди дистанційно необхідно забезпечити належну 

якість зображення та звуку. 

Кандидати, які не вийшли на зв'язок для проходження співбесіди дистанційно та 

не повідомили адміністратору про технічний збій не пізніше ніж протягом однієї 

години після визначеного часу початку проведення співбесіди, вважаються 

такими, що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до 

загального рейтингу. 

У разі коли кандидат повідомив адміністратору про технічний збій, у зв'язку з 

яким не відбулася співбесіда з таким кандидатом, її проведення переноситься за 

рішенням конкурсної комісії на інший час в той же день або на інший день з 

урахуванням строків, визначених законом. Перенесення часу або дати 

проведення співбесіди здійснюється один раз. 

Про перенесення дати проведення співбесіди дистанційно служба управління 

персоналом Національного агентства повідомляє кандидату в порядку, 



передбаченому абзацом одинадцятим пункту 17 Порядку, не пізніше ніж 

протягом наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення. 

Кандидат, який не пройшов співбесіду, вважається таким, що не пройшов 

конкурсний відбір та не може бути включеним до загального рейтингу. 

Інформація про проведення співбесіди з кандидатом дистанційно, технічні збої, 

перенесення часу або дати співбесіди зазначається в протоколі засідання 

конкурсної комісії.". 

У зв'язку з цим пункти 5 - 11 вважати відповідно пунктами 6 - 12; 

пункт 6 після слів "члени конкурсної комісії" доповнити словами "та залучені до 

її роботи особи"; 

пункт 9 після слів "членами конкурсної комісії" доповнити словами "та 

залученими до її роботи особами". 

7. У розділі VII: 

1) у пункті 2 слова "п'ять кандидатур" замінити словами "три кандидатури"; 

2) у пункті 3 слово "п'яти" замінити словом "трьох"; 

3) у пункті 4 слово "п'ятий" замінити словом "третій", а слово "п'ята" замінити 

словом "третя". 

8. Абзаци перший і другий пункту 1 розділу VIII замінити новими абзацами 

такого змісту: 

"1. З метою з'ясування особистісних характеристик кандидатів на посади 

державної служби категорії "Б", внесених Голові Національного агентства 

конкурсною комісією відповідно до пункту 5 розділу VII цього Положення, за 

рішенням Голови Національного агентства може проводитися психологічне 

тестування, у тому числі з використанням комп'ютерної техніки. 

Проходження кандидатом психологічного тестування не є обов'язковим і 

здійснюється за його згодою.". 

9. Додаток 2 викласти в новій редакції, що додається. 

  

Керівник Управління 

по роботі з персоналом 
Ігор ДРОБКО 

 

 



 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 

СЕРЕДНІХ БАЛІВ 

Вакантна посада (посади) ________________________________________________________________ 
                                                                                                         (найменування посади (посад) 

Оголошення N _________________________________________________________________________ 
                                              (номер оголошення, оприлюдненого на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС) 

 

 

Прізвище, 

ім'я та по 

батькові 

кандидата 

Види оцінювання Вимоги Бали, виставлені   

членами конкурсної комісії залученими до 

роботи комісії 

особами 

Середній 

бал 

N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 1 N 2 N 3   

Кандидат N 1 тестування на знання 

законодавства 
                        

тестування загальних 

здібностей 
                        

ситуаційне 

завдання N 1 
вимога                       

вимога                       

ситуаційне 

завдання N 2 
вимога                       

вимога                       

ситуаційне 

завдання N 3 
вимога                       

вимога                       

співбесіда вимога                       

вимога                       

  Загальна 

кількість 

балів 

                      

 

 

Адміністратор ______________________ 
(підпис) 

_____________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові) 

 

 

Додаток 2 

до Положення про відкритий конкурс 

для призначення на посади державної 

служби категорій "Б" та "В" у 

Національному агентстві з питань 

запобігання корупції 

(абзац другий пункту 7 глави 4 розділу 

VI) 


