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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 05 серпня 2020 р.  
№ 688 
Київ 
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 22 квітня 2020 р. № 290 

 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290 “Деякі питання 
призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 35, ст. 1162) зміни, що додаються. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 5 серпня 2020 р. № 688 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290 

1. Пункт 3 постанови викласти в такій редакції: 
“3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям: 
забезпечити у двотижневий строк після відміни карантину, установленого з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2 (далі — карантин), оголошення конкурсів на посади державної служби, призначення на які 
здійснилися відповідно до Порядку; 

утриматися на період дії Порядку та після відміни карантину від переведення державних службовців, 
призначених на державну службу шляхом укладення контрактів на підставі Типового контракту, 
затвердженого цією постановою, на рівнозначні або нижчі посади; 

забезпечити внесення до контрактів про проходження державної служби на період дії карантину змін 
щодо обмеження граничних строків їх дії з урахуванням положень абзацу шостого пункту 8 розділу ІІ 
“Прикінцеві положення” Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-ІХ “Про внесення змін до Закону 
України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.”.   

2. У Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженому зазначеною постановою: 

1) у пункті 1 слова і цифри “, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину” виключити; 
2) абзац перший пункту 14 після слова “розміщується” доповнити словами “разом з оголошенням 

про добір”; 
3) пункт 19 доповнити абзацом такого змісту: 
“Забезпечення організації та проведення співбесіди покладається на уповноважену особу.”; 

4) пункт 21 доповнити абзацом такого змісту: 

“Граничний строк перебування особи на посаді державної служби, призначення на яку відбулося 
шляхом укладення контракту, становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.”; 

5) пункт 23 після слів “підписання контракту” доповнити словами “або ознайомлення з рішенням про 
призначення на посаду державної служби”; 

6) пункт 24 викласти в такій редакції: 

“24. Інформація про прийняте рішення за результатами добору з призначення на вакантну посаду 
шляхом укладення контракту оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби 
протягом одного робочого дня після отримання рішення суб’єкта призначення або керівника державної 
служби в державному органі: 

для посад категорії “А” — спеціальним структурним підрозділом НАДС; 

для посад категорій “Б” і “В” — службою управління персоналом державного органу, в якому 
прийнято рішення про необхідність призначення на вакантну посаду. 

Така інформація повинна містити прізвище, ім’я та по батькові особи, найменування посади, строк 
укладення контракту.”. 

3. У Типовому контракті про проходження державної служби на період дії карантину, установленого 
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженому зазначеною постановою: 

1) пункт 5 виключити; 

2) абзац другий пункту 21 викласти в такій редакції: 

“Граничний строк перебування особи на посаді державної служби, призначення на яку відбулося 
шляхом укладення контракту, становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.”. 


