
 
Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань 

державної служби у Донецькій та Луганській областях 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ  
НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  

ТА РОБОТИ З САЙТОМ CAREER.GOV.UA 
 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу» (далі – 
Закон) оголошення разом з інформацією про проведення конкурсу 
оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби відповідно 
до цього Закону і Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25.03.2016 № 246 (далі – Порядок), а також може оприлюднюватися на веб-
сайті державного органу, у якому оголошено конкурс (за наявності), та інших 
веб-сайтах. 

Після закінчення терміну подачі документів кандидатами та їх 
погодження для участі у конкурсі, службі управління персоналу державного 
органу (адміністратор) потрібно не пізніше ніж за два робочих дні до 
визначеної дати проходження тестування заповнювати та надсилати 
відповідну форму на електронну адресу test@nads.gov.ua для отримання 
логіну та пароля для проходження тестування кандидатами. 

Разом з тим, при створенні оголошення про проведення конкурсного 
відбору на сайті career.gov.ua, з’явилася можливість в розділі «Необхідні 
тестування» відразу вказати дату та час проведення тестування (не 
обов’язковий розділ). Заповнюючи поле «Тип тесту» з випадаючого списку 
необхідно обрати «Знання законодавства – Загальні питання», далі вказати 
дату та час початку і закінчення проведення тестування. 

У разі заповнення розділу «Необхідні тестування», службі управління 
персоналу державного органу (адміністратор) не потрібно заповнювати та 
надсилати відповідну форму на електронну адресу test@nads.gov.ua для 
отримання логіну та пароля для проходження тестування кандидатами. 
Інформація про кандидатів для отримання логінів та паролів передається 
автоматично, проте необхідно пам’ятати, що приватний кабінет для 
проходження тестування буде активний лише у визначений час, що був 
зазначений у розділі «Необхідні тестування». 

У разі, якщо суб’єкт призначення або керівник державної служби 
приймає рішення про призупинення проведення конкурсу відповідно до 
пункту 5.1 Порядку, необхідно надіслати скановану копію відповідного 
рішення на електронну адресу control@nads.gov.ua.  

Для того, щоб продовжити процедуру оцінювання суб’єкт призначення 
або керівник державної служби має прийняти рішення про відновлення 
конкурсу із зазначенням дати відновлення процедури оцінювання, далі 
службі управління персоналу державного органу необхідно надіслати на 



електронну адресу control@nads.gov.ua скановану копію відповідного 
рішення. Рішення про призупинення або відновлення конкурсу приймається 
шляхом видання наказу (розпорядження). 

Разом з тим, звертаємо вашу увагу, що в пункті 5.1 Порядку, 
передбачено можливість зупинити проведення окремих етапів оцінювання. 
Відповідно до Порядку етапами оцінювання вважаються:  
• проведення тестування; 
• розв’язання ситуаційних завдань (для категорії «Б»); 
• проведення співбесіди.  

Користуючись можливістю, нагадуємо, що на сайті career.gov.ua є 
допоміжні інструкції по користуванню сайтом як для адміністраторів, 
так і для кандидатів в розділі «Про конкурси» у шапці сайту. 

 
Пам’ятка для кандидатів та адміністраторів: 

За допомогою та консультаціями звертайтеся на лінії для кандидатів на 
посади державної служби та адміністраторів: 
• за номерами телефону 044-284-19-64 або на е-mail: career@ukc.gov.ua 
• довідкова інформація для користувачів порталу 044-256-00-94 або на е-mail: 
career@ukc.gov.ua 
• довідкова інформація для адміністраторів порталу 044-256-00-59 або на е-
mail: control@nads.gov.ua 
• для проходження тестування кандидатів (генерації логінів і паролів), 
адміністратори конкурсу за дві доби до початку тестування надсилають запит 
на адресу: test@nads.gov.ua 
 

 


