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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 24 березня 2021 р.  
№ 237 
Київ 
 

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність,  
деяких постанов Кабінету Міністрів України 

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 

2. Установити, що контракти 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 (далі — контракти на період дії карантину), які укладені з особами, 
щодо яких прийнято рішення про призначення на посаду державної служби до набрання чинності Законом 
України від 23 лютого 2021 р. № 1285-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення 
проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби”, 
продовжують діяти на тих самих умовах з урахуванням зміни граничних строків дії таких контрактів. 

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України за переліком згідно 
з додатком. 

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям: 

забезпечити внесення змін до контрактів на період дії карантину щодо обмеження граничних строків 
їх дії з урахуванням положень підпункту 2 пункту 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону 
України від 23 лютого 2021 р. № 1285-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення 
проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби”; 

забезпечити оголошення конкурсів на посади, що обіймають особи, з якими укладені контракти на 
період дії карантину, протягом шести місяців з дня набрання чинності зазначеним Законом відповідно 
до черговості укладення таких контрактів; 

у разі відсутності переможця конкурсу на посаду, зазначену в абзаці третьому цього пункту, 
забезпечити прийняття рішення про проведення повторного конкурсу протягом 10 календарних днів з 
дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби; 

утриматися від переведення державних службовців, призначених на посади державної служби шляхом 
укладення контрактів на період дії карантину, на інші посади державної служби. 

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім: 

пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з дня опублікування цієї 
постанови і застосовується з 23 березня 2021 року; 

пунктів 1 і 3 переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, затвердженого 
цією постановою, які набирають чинності з 4 листопада 2021 року. 
 

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

від 24 березня 2021 р. № 237 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

1. У Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, 
ст. 1116; 2017 р., № 71, ст. 2163, № 88, ст. 2698; 2018 р., № 41, ст. 1453; 2019 р., № 47, ст. 1604, № 78, 
ст. 2695, № 88, ст. 2944, № 90, ст. 2993, № 97, ст. 3206; 2020 р., № 17, ст. 676, № 96, ст. 3100): 

1) у пункті 61: 

в абзаці першому слово “співбесіди” замінити словами “співбесід, у тому числі з метою визначення 
суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу,”; 

доповнити пункт абзацом такого змісту: 

“співбесіда з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця 
(переможців) конкурсу на зайняття посад категорій “А”, “Б” і “В” (шляхом застосування технічних 
засобів у режимі відеоконференції).”; 

2) абзац третій пункту 11 викласти в такій редакції: 

“Про проведення дистанційно етапів конкурсу, передбачених підпунктами 4, 6 і 8 пункту 6 цього 
Порядку, зазначається в умовах проведення конкурсу.”; 

3) у пункті 17: 

абзаци перший, третій — шостий після слова “Комісії” доповнити словами “або конкурсної комісії”; 

абзац другий викласти в такій редакції: 

“Члени Комісії або конкурсної комісії можуть брати участь у її засіданні в режимі відеоконференції, 
про що зазначається у відповідному протоколі засідання.”; 

абзац сьомий виключити; 

4) у пункті 57: 

в абзаці першому слова “п’ять кандидатур” замінити словами “три кандидатури”; 

в абзаці другому слово “п’яти” замінити словом “трьох”; 

в абзаці третьому слова “п’ятий” та “п’ята” замінити відповідно словами “третій” та “третя”; 

5) у пункті 59:  

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту: 

“Про дату і час проведення такої співбесіди та особу, яка буде її проводити, служба управління 
персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, повідомляє кандидатам, визначеним 
Комісією або конкурсною комісією, в порядку, передбаченому абзацом одинадцятим пункту 17 
цього Порядку, не пізніше ніж за один робочий день до початку проходження такої співбесіди. 

Перед проходженням такої співбесіди кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший 
документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, що дає змогу ідентифікувати 
цього кандидата. 

Під час проведення такої співбесіди дистанційно необхідно забезпечити належну якість зображення 
та звуку. 

У разі технічного збою проведення такої співбесіди переноситься на інший день. 

Про нову дату і час проведення співбесіди дистанційно служба управління персоналом 
державного органу, в якому оголошено конкурс, повідомляє кандидату в порядку, передбаченому 
абзацом одинадцятим пункту 17 цього Порядку, не пізніше ніж за один робочий день до початку 
проходження такої співбесіди.”. 

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим — сімнадцятим; 

в абзаці дванадцятому слово “опубліковує” замінити словом “розміщує”; 
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6) пункт 71 доповнити абзацом такого змісту: 

“Члени конкурсної комісії можуть брати участь у її засіданні в режимі відеоконференції, крім 
засідань для підготовки ситуаційних завдань та оцінювання кандидатів на посади фахівців з питань 
реформ за результатами розв’язання ситуаційних завдань, про що зазначається у відповідному 
протоколі засідання.”; 

7) доповнити Порядок пунктами 852 і 106 такого змісту: 

“852. Співбесіда з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби 
переможця (переможців) конкурсу може проводитися дистанційно в порядку, передбаченому 
пунктом 59 цього Порядку, в разі, коли про це зазначено в умовах проведення конкурсу.”; 

“106. Співбесіда з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби 
переможця (переможців) конкурсу може проводитися дистанційно в порядку, передбаченому 
пунктом 59 цього Порядку, в разі, коли про це зазначено в умовах проведення конкурсу.”; 

8) у додатку 1 до Порядку: 

у розділі “Загальні умови”: 

слова  

“Інформація про строковість чи безстроковість 
призначення на посаду” 

 

замінити словами і цифрами: 

“Інформація про строковість чи безстроковість 
призначення на посаду 

строк призначення особи, яка досягла 65-річного 
віку, становить один рік з правом повторного 
призначення без обов’язкового проведення 
конкурсу щороку”; 

після слів 

“Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації 
дистанційно)” 

доповнити словами: 

“Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або 
керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної 
платформи для комунікації дистанційно)”; 

в абзаці шостому примітки до додатка слова і цифри “пунктів 1 і 2” замінити словом і цифрою 
“пункту 1”; 

9) у додатках 10—12 до Порядку у розділі “Загальні умови”: 

слова 

“Інформація про строковість чи безстроковість 
призначення на посаду” 

 

замінити словами і цифрами: 

“Інформація про строковість чи безстроковість 
призначення на посаду 

- строк призначення особи, яка досягла 65-річного 
віку, становить один рік з правом повторного 
призначення без обов’язкового проведення 
конкурсу щороку”; 

після слів 

“Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації 
дистанційно)” 

доповнити словами: 

“Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або 
керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної 
платформи для комунікації дистанційно)”. 
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2. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці праців-
ників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284; 2020 р., № 12, ст. 478, 
№ 35, ст. 1170, № 79, ст. 2558, № 84, ст. 2706; 2021 р., № 7, ст. 338) – із змінами, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 р. № 231: 

1) у схемі посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій 
та рівнів державних органів у 2021 році, затвердженій зазначеною постановою, у підграфі “Апарат 
Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Офіс Президента України, допоміжні 
консультативно-дорадчі органи, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони України, 
Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Конституційного Суду України, Офісу Генераль-
ного прокурора, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення” графи “Розміри 
посадових окладів, гривень” слова “допоміжні консультативно-дорадчі органи” замінити словами 
“допоміжні, консультативно-дорадчі органи, утворені Президентом України”; 

2) у переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних підкатегорій, затвер-
дженому зазначеною постановою, у підкатегорії А 2 категорії А позицію 

“Посади 
перших 
заступників 
керівників 
державних 
органів  

перші заступники (у разі наявності): Керівника Апарату Верховної Ради України, 
Державного секретаря Кабінету Міністрів України, Керівника Апарату Офісу 
Президента України; керівників апаратів (секретаріатів) допоміжних, консультатив-
но-дорадчих органів, утворених Президентом України, Ради національної безпеки і 
оборони України, Антимонопольного комітету України, Державного комітету теле-
бачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, Уповноваженого із захисту державної мови, Фонду державного майна України, 
Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, 
Рахункової палати, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами 
Кабінету Міністрів України; керівників державної служби в інших державних 
органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України 
“Про державну службу”, та тих, умови оплати праці яких визначені окремими законами” 

замінити такою позицією: 

“Посади 
заступників 
керівників 
державних 
органів 

заступники: Керівника Апарату Верховної Ради України, Державного секретаря 
Кабінету Міністрів України, Керівника Апарату Офісу Президента України; 
керівників апаратів (секретаріатів) допоміжних, консультативно-дорадчих органів, 
утворених Президентом України, Ради національної безпеки і оборони України, 
Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіо-
мовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
Уповноваженого із захисту державної мови, Фонду державного майна України, 
Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання 
корупції, Рахункової палати; керівників центральних органів виконавчої влади, які 
не є членами Кабінету Міністрів України; керівників державної служби в інших 
державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону 
України “Про державну службу”, та тих, умови оплати праці яких визначені 
окремими законами; члени Національної комісії зі стандартів державної мови; 
члени Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей; заступники керівника 
апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей”. 



5 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 березня 2021 р. № 237 

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України,  

що втратили чинність  

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 977 “Про затвердження Умов 
оплати праці державних службовців категорії “А”, зарахованих за штат державного органу” 
(Офіційний вісник України, 2019 р., № 97, ст. 3208). 

2. Постанова 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). 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 365 “Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 977” (Офіційний вісник України, 
2020 р., № 41, ст. 1335). 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 688 “Про внесення змін до поста-
нови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290” (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 65, ст. 2104). 


