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№ Посада державної служби 

категорії «А» 

Розпорядження 

(наказ) суб’єкта 

призначення про 

оголошення 

конкурсу 

У зв’язку із чим не визначений 

переможець 

Протокол засідання 

Комісії 

1 Заступник Голови Державної служби 

статистики з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ 

від 16.06.2021 № 629-р 

Кабінет Міністрів України не визначив 

переможця конкурсу за результатами 

співбесіди кандидатур, які набрали найбільшу 

кількість балів за результатами загального 

рейтингу кандидатів, відповідно до рішення 

Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби 

від 09.07.2021 № 25/2021 

2 Заступник Голови Державного 

агентства з питань мистецтв та 

мистецької освіти 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 23.06.2021 № 677-р 

Комісія з питань вищого корпусу державної 

служби не визначила кандидатури на 

зазначену посаду оскільки кандидати, які під 

час проведення співбесіди отримали середній 

бал менш як 0,5 за однією з вимог, вважаються 

такими, що не пройшли конкурсний відбір та 

не можуть бути включеними до загального 

рейтингу 

від 13.07.2021 № 26/2021 

3 Заступник Голови Державного 

агентства резерву 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 31.03.2021 № 250-р 

Переможець конкурсу відсутній, оскільки 

суб’єкт призначення або керівник державної 

служби не прийняв рішення про визначення 

переможця конкурсу або про його відсутність 

протягом 44 календарних днів з дня 

оприлюднення оголошення про проведення 

конкурсу 

від 29.04.2021 № 8/2021 

4 Заступник Голови Державної служби з 

питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів з питань 

цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 07.07.2021 № 729-р 

Комісія з питань вищого корпусу державної 

служби не визначила кандидатури на 

зазначену посаду оскільки кандидати, які під 

час проведення співбесіди отримали середній 

бал менш як 0,5 за однією з вимог, вважаються 

такими, що не пройшли конкурсний відбір та 

від 27.07.2021 № 31/2021 
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не можуть бути включеними до загального 

рейтингу 

5 Заступник Голови Державної служби з 

питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів (2 посади) 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ 

від 12.05.2021 № 414-р 

від 07.07.2021 № 730-р 

Комісія з питань вищого корпусу державної 

служби не визначила кандидатури на 

зазначену посаду оскільки кандидати не були 

допущені до співбесіди за результатами 

тестування та перевірки рівня володіння 

іноземною мовою (посада 1) 

 

Комісія з питань вищого корпусу державної 

служби не визначила кандидатури на 

зазначену посаду оскільки кандидати, які під 

час проведення співбесіди отримали середній 

бал менш як 0,5 за однією з вимог, вважаються 

такими, що не пройшли конкурсний відбір та 

не можуть бути включеними до загального 

рейтингу (посада 2) 

від 27.05.2021 № 14/2021 

(посада 1) 

 

 

 

 

від 27.07.2021 № 31/2021 

(посада 2) 

6 Заступник Голови Національної 

соціальної сервісної служби 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 12.05.2021 № 409-р 

Комісія з питань вищого корпусу державної 

служби не визначила кандидатури на 

зазначену посаду оскільки кандидати, які не 

з’явилися для проведення співбесіди, 

вважаються такими, що не пройшли 

конкурсний відбір та не можуть бути 

включеними до загального рейтингу. 

від 01.06.2021 № 15/2021 

7 Заступник Голови Державного 

агентства з питань кіно 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 02.06.2021 № 561-р 

Комісія з питань вищого корпусу державної 

служби не визначила кандидатури на 

зазначену посаду оскільки кандидати, які під 

час проведення співбесіди отримали середній 

бал менш як 0,5 за однією з вимог, вважаються 

такими, що не пройшли конкурсний відбір та 

не можуть бути включеними до загального 

рейтингу 

від 24.06.2021 № 21/2021 
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8 Перший заступник Голови Державної 

служби морського та річкового 

транспорту 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 21.04.2021 № 343-р 

Переможець конкурсу відсутній, оскільки 

суб’єкт призначення або керівник державної 

служби не прийняв рішення про визначення 

переможця конкурсу або про його відсутність 

протягом 44 календарних днів з дня 

оприлюднення оголошення про проведення 

конкурсу 

від 20.05.2021 № 12/2021 

9 Перший заступник Голови Державної 

регуляторної служби 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 12.05.2021 № 415-р 

Кабінет Міністрів України не визначив 

переможця конкурсу за результатами 

співбесіди кандидатур, які набрали найбільшу 

кількість балів за результатами загального 

рейтингу кандидатів, відповідно до рішення 

Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби 

від 01.06.2021 № 15/2021 

10 Голова Державного агентства 

меліорації та рибного господарства 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 02.06.2021 № 565-р 

Переможець конкурсу відсутній, оскільки 

суб’єкт призначення або керівник державної 

служби не прийняв рішення про визначення 

переможця конкурсу або про його відсутність 

протягом 44 календарних днів з дня 

оприлюднення оголошення про проведення 

конкурсу 

від 24.06.2021 № 21/2021 

11 Голова Національної служби здоров’я КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 17.03.2021 № 207-р 

Переможець конкурсу відсутній, оскільки 

суб’єкт призначення або керівник державної 

служби не прийняв рішення про визначення 

переможця конкурсу або про його відсутність 

протягом 44 календарних днів з дня 

оприлюднення оголошення про проведення 

конкурсу 

від 14.04.2021 № 4/2021 

12 Голова Державного агентства резерву КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 24.03.2021 № 225-р 

Переможець конкурсу відсутній, оскільки 

суб’єкт призначення або керівник державної 

служби не прийняв рішення про визначення 

переможця конкурсу або про його відсутність 

протягом 44 календарних днів з дня 

від 22.04.2021 № 6/2021 
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оприлюднення оголошення про проведення 

конкурсу 

13 Заступник Голови Державної інспекції 

енергетичного нагляду 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 19.05.2021 № 461-р 

Комісія з питань вищого корпусу державної 

служби не визначила кандидатури на 

зазначену посаду оскільки кандидати не були 

допущені до співбесіди за результатами 

тестування та перевірки рівня володіння 

іноземною мовою 

від 03.06.2021 № 16/2021 

14 Заступник Голови Державної служби з 

питань геодезії, картографії та кадастру 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 16.06.2021 № 630-р 

Комісія з питань вищого корпусу державної 

служби не визначила кандидатури на 

зазначену посаду оскільки кандидати, які не 

з’явилися для проведення співбесіди, 

вважаються такими, що не пройшли 

конкурсний відбір та не можуть бути 

включеними до загального рейтингу 

від 08.07.2021 № 24/2021 

15 Перший заступник Голови Державного 

агентства лісових ресурсів 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 02.06.2021 № 563-р 

Переможець конкурсу відсутній, оскільки 

суб’єкт призначення або керівник державної 

служби не прийняв рішення про визначення 

переможця конкурсу або про його відсутність 

протягом 44 календарних днів з дня 

оприлюднення оголошення про проведення 

конкурсу 

від 24.06.2021 № 21/2021 

16 Заступник Голови Державної 

казначейської служби 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 30.06.2021 № 704-р 

Комісія з питань вищого корпусу державної 

служби не визначила кандидатури на 

зазначену посаду оскільки кандидати, які під 

час проведення співбесіди отримали середній 

бал менш як 0,5 за однією з вимог, вважаються 

такими, що не пройшли конкурсний відбір та 

не можуть бути включеними до загального 

рейтингу 

від 20.07.2021 № 28/2021 

17 Голова Державної служби експортного 

контролю 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 15.11.2019 № 1052-р 

 

Кабінет Міністрів України визначив 

Павліченка О. А. переможцем конкурсу на 

зайняття посади Голови Державної служби 

експортного контролю за результатами 

від 10-13.12.2019 № 13 
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не оголошувався  

у 2021 році 

відповідної співбесіди, проведеної з 

кандидатами на зазначену посаду, пропозиції 

щодо яких внесено Комісією з питань вищого 

корпусу державної служби 

18 Заступник Керівника Апарату Ради 

національної безпеки і оборони 

України 

Наказ Апарату РНБО 

від 30.04.2021  

№ 241/2021-к 

Суб'єкт призначення не визначив переможця 

конкурсу за результатами співбесіди 

кандидатур, які набрали найбільшу кількість 

балів за результатами загального рейтингу 

кандидатів, відповідно до рішення Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби 

від 27.05.2021 № 14/2021 

19 Голова Державного агентства водних 

ресурсів 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ  

від 28.10.2019 № 1009-р 

 

не оголошувався  

у 2021 році 

Кабінет Міністрів України визначив Шліхту 

В. М. переможцем конкурсу на зайняття 

посади Голови Державного агентства водних 

ресурсів за результатами відповідної 

співбесіди, проведеної з кандидатами на 

зазначену посаду, пропозиції щодо яких 

внесено Комісією з питань вищого корпусу 

державної служби 

від 05.12.2019 № 12 

20 Керівник апарату Комісії з 

регулювання азартних ігор та лотерей 

Рішення КРАІЛ 

від 29.06.2021 № 406 

Суб'єкт призначення визначив Бойко І. І. 

переможцем конкурсу на зайняття посади 

керівника апарату Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей за результатами 

співбесіди кандидатур, які набрали найбільшу 

кількість балів серед загального рейтингу 

кандидатів, відповідно до рішення Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби 

від 22.07.2021 № 29/2021 

 


