Громадська мережа
«Нова державна служба»
вул. Прорізна 15, Київ, Україна, 01601, (6 поверх)
веб-сайт: https://gudsweb.org е-mаіl: gudsweb@gmail.com
Вих. № 701 /12 від « 13 » квітня 2018 року

Головам місцевих державних
адміністрацій

Громадська мережа “Нова державна служба”, за сприяння Центру адаптації
державної служби до стандартів Європейського Cоюзу у рамках проекту “Підтримки
реформ в Україні”, у березні 2018 року проводила моніторинг вимог, котрі
висуваються до майбутніх держслужбовців та гарантій доступу громадян до
держслужби. Нормативна основа для аналізу – вимоги частини другої статті 22
Закону України «Про державну службу», згідно з якою, конкурс проводиться з
урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень
кандидатів на зайняття вакантної посади. Встановлені критерії оцінювання
покликані сприяти досягненню головної мети закону – забезпеченню
функціонування публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної,
орієнтованої на громадян державної служби.
Зокрема, конкурсним комісіям державних органів доводиться оцінювати
рівень професійних знань, умінь і навичок, а також здатність їх використовувати в
конкретній ситуації. Крім того, підлягає встановленню сукупність особистісних
можливостей і життєвого досвіду кандидата на відповідну посаду, вміння шукати,
сприймати й аналізувати важливу інформацію, бачити проблеми і знаходити шляхи
їх подолання, діяти в ситуаціях стресу та невизначеності.
Перевірці підлягає, також, соціальна та психологічна зрілість людини, а саме –
рівень її психічного розвитку, психологічної готовності до роботи на державній
службі. У цьому контексті важливого значення набуває з’ясування світоглядної
спрямованості кандидата та його ціннісного ставлення до майбутньої діяльності на
державній службі.
Важливу роль у доборі громадян, котрі бажають вступити на державну службу,
відіграє оцінка їх особистих якостей. Кандидат повинен бути ідейним, принциповим,
мати високий рівень правової культури та правосвідомості, глибоко розуміти свої
обов’язки перед державою і суспільством, бути готовим підпорядковувати свою
діяльність забезпеченню прав і свобод людини та гідних умов її життя. Також мають
значення комунікативні навички, духовна та інтелектуальна розвиненість, здатність
до вирішення типових і нестандартних завдань, самонавчання. Ці та багато інших
важливих рис і якостей особистості мають бути оцінені, оскільки в разі вступу
громадянина на державну службу він наділяється певними владними
повноваженнями, які обов’язково мають використовуватися виключно на благо.
До того ж слід пам’ятати, що сьогодні на держслужбі потрібні передусім
патріотично налаштовані українці, які прагнуть певної посади не для задоволення
власних амбіцій чи підвищення свого соціального статусу, а для того, щоб відновити
довіру до державної влади та зміцнити її авторитет у суспільстві.

2

В підсумку аналізу та вивчення стану справ щодо законодавчо закріплених
гарантій рівного доступу громадян України до державної служби, зокрема,
оприлюднення інформації про конкурсні відбори на офіційних веб-сайтах органів
державної влади, було вироблено типові рекомендації для покращення якості
інформування громадян щодо заміщення вакантних посад:
- згрупувати оголошення про конкурси в окремому розділі («вакансії»);
- на головній сторінці розмістити пряме посилання на розділ «вакансії»;
- розмістити іншу корисну інформацію-роз’яснення (щодо необхідних для подачі
документів: про освіту, посвідчення про вільне володіння державною мовою,
декларацію та електронний цифровий підпис, тощо);
- розмістити посилання на Порядок проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF), перелік
тестових питань на знання законодавства (http://www.nads.gov.ua/page/pereliktestovyh-pytan), інтерактивний онлайн тренажер «Тестування на державну службу»
(https://test.gudsweb.org/).
В ході моніторингу, наші фахівці дали високу оцінку та рекомендували, як
зразок для широкого загалу, розділ «Вакансії» офіційного веб-сайту Черкаської
обласної державної адміністрації (http://ck-oda.gov.ua/vakansiji/).
Нині процес реформування державної служби тільки розпочався, тому
потрібно належно реагувати на всі виклики, що виникатимуть на цьому шляху,
оскільки тільки шляхом дії, а не споглядання ми знайдемо відповіді на будь-які
питання, що виникатимуть у ході перетворень.
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