Комісія з питань вищого корпусу державної служби – постійно
діючий колегіальний орган, який працює на громадських
засадах. Персональний склад Комісії затверджує
Кабінет Міністрів України

керівник Національного
агентства України з питань
державної служби
(за посадою)

проводить конкурс на зайняття
вакантних посад державної
служби категорії “А”

представник,
визначений
Президентом України

розглядає пропозиції та
надає згоду на дострокове
звільнення з посади
державних службовців

представник,
визначений
Кабінетом Міністрів
України

вносить пропозиції щодо
переведення державних
службовців на рівнозначну
або нижчу посаду до іншого
державного органу

здійснює дисциплінарні
провадження щодо
державних службовців та
вносить суб’єкту
призначення пропозиції за
наслідками дисциплінарного
провадження

ДЛ

чотири представники
громадських об’єднань,
наукових установ,
навчальних закладів,
експертів відповідної
кваліфікації

По одному представнику
від спільного
представницького органу
репрезентативних
всеукраїнських
об’єднань профспілок на
національному рівні та
спільного
представницького органу
репрезентативних
всеукраїнських
об’єднань організацій
роботодавців на
національному рівні

Я

керівник Національного
агентства з питань
запобігання корупції
(за посадою)

ËІÄÅÐÑÒÂÎ
ÍÀ ÄÅÐÆÀÂÍІÉ
ËІÄÅÐÑÒÂÎ ÍÀ
ÄÅÐÆÀÂÍІÉ
ÑËÓÆÁІ
Â ÓÊÐÀЇÍІ
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представник,
визначений Верховною
Радою України

погоджує типові вимоги до
професійної компетентності
державних службовців, які
займають посади державної
служби категорії “А”

ДУ

ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß ÊÎÌІÑІЇ
Ç ÏÈÒÀÍÜ ÂÈÙÎÃÎ ÊÎÐÏÓÑÓ
ÄÅÐÆÀÂÍÎЇ ÑËÓÆÁÈ

ÊÎÌІÑІß Ç ÏÈÒÀÍÜ ÂÈÙÎÃÎ
ÊÎÐÏÓÑÓ ÄÅÐÆÀÂÍÎЇ
ÑËÓÆÁÈ

затверджує перелік посад
державної служби,
патронатної служби та
посад працівників, які
виконують функції з
обслуговування, а також
встановлює категорії посад
державної служби України

Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî Óêðà¿íè
ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ñëóæáè
Öåíòð àäàïòàö³¿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè
äî ñòàíäàðò³â ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
âóë. Ïðîð³çíà, 15, ì. Êè¿â, 01601, +38 (044) 278 36 44, www.center.gov.ua center@center.gov.ua

ÑËÓÆÁІ
Â ÓÊÐÀЇÍІ

керівники центральних органів
виконавчої влади, які не є
членами
Кабінету Міністрів України,
та їх заступники

керівники апаратів
Конституційного Суду України,
Верховного Суду, вищих
спеціалізованих судів та їх
заступники, керівники
секретаріатів Вищої ради
правосуддя, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів
України та їх заступники, Голова
Державної судової адміністрації
України та його заступники

Я

голови місцевих
державних адміністрацій

ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß ÊÅÐІÂÍÈÊÀ
ÄÅÐÆÀÂÍÎЇ ÑËÓÆÁÈ:

ДЛ

керівники державної
служби в інших державних
органах, юрисдикція яких
поширюється на всю
територію України

організовує планування роботи з
персоналом державного органу

забезпечує планування службової
кар’єри, стимулює просування по службі
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Державний секретар Кабінету
Міністрів України та його
заступники,
державні секретарі міністерств

ÒÈÏÎÂІ ÂÈÌÎÃÈ
äî îñіá, ÿêі ïðåòåíäóþòü íà
çàéíÿòòÿ ïîñàä äåðæàâíîї
ñëóæáè êàòåãîðії “À”

ДУ

ÏÎÑÀÄÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎЇ ÑËÓÆÁÈ
ÊÀÒÅÃÎÐІЇ “À”
(âèùèé êîðïóñ
äåðæàâíîї ñëóæáè):

Çàãàëüíі âèìîãè:

вища освіта (ступінь
вищої освіти – магістр)
стаж роботи
вільне володіння мовами
(державною та іноземною мовою,
яка є однією з офіційних мов Ради
Європи)
Ñïåöіàëüíі âèìîãè:

знання законодавства України
професійні знання (відповідно до
посади)
наявність лідерських навичок
вміння приймати ефективні
рішення
комунікації та взаємодія
управління змінами
управління організацією та
персоналом
особистісні компетенції
управління публічними фінансами
робота з інформацією

забезпечує інформування про вакантні
посади державної служби
призначає на вакантні посади
державної служби категорій “Б” і “В”,
осіб, які пройшли конкурсний відбір,
звільняє з таких посад
присвоює ранги державним службовцям
державного органу
забезпечує підвищення кваліфікації
державних службовців державного органу
здійснює планування навчання
персоналу державного органу
здійснює контроль за дотриманням
виконавської та службової дисципліни в
державному органі
приймає рішення про заохочення та
притягнення до дисциплінарної
відповідальності державних службовців
виконує функції роботодавця стосовно
працівників державного органу,
які не є державними службовцями
здійснює інші повноваження відповідно
до законодавства України

