
Щодо використання результатів тестування під час проведення 

конкурсів на посади державної служби 

 

 Змінами до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 

березня 2016 року №246 (далі – Порядок проведення конкурсу), 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 

2020 року №1139, зокрема продовжено строки обчислення використання 

результатів тестування до одного року. 

 Згідно з абзацом першим пункту 37, абзацом восьмим пункту 74 і 

абзацом сьомим пункту 93 Порядку проведення конкурсів визначено, що 

громадяни, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на вакантні посади 

державної служби, можуть використовувати результати тестування протягом 

одного року з дня його проходження у разі участі в інших конкурсах, у тому 

числі в день отримання таких результатів. 

 Крім того, відповідно до пункту 4
1 

Порядку проведення конкурсу до 

строків використання результатів тестування не застосовується строк 

зупинення відповідно до Закону України від 13 квітня 2020 року №553-IX 

«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2020 рік» (далі – Закон №553) дії положень Законів України «Про державну 

службу», «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення 

конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної 

служби за результатами конкурсу. 

 На позачерговому засіданні Верховної Ради України 23 лютого 2021 

року прийнято Закон України №1285-IX «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад 

державної служби та інших питань державної служби» (далі – Закон №1285) 

яким, відновлено дію положень Закону України «Про державну службу» та 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в частині 

проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади 

державної служби за результатами конкурсу. 

 Закон №1285 набрав чинності 06 березня 2021 року. 

 Отже, період з 18 квітня 2020 року (набрання чинності Закону №553) і 

до 05 березня 2021 року (до моменту набрання чинності Закону №1285) не 

враховується під час обчислення строків використання результатів 

тестування, передбаченого абзацом першим пункту 37, абзацом восьмим 

пункту 74 і абзацом сьомим пункту 93 Порядку проведення конкурсу.   

  


