
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

м. Київ  

№1 05.01.2021 

Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби в Центрі оцінювання 

кандидатів на зайняття посад державної служби та в державних органах, 

в яких проводиться конкурс на зайняття посад державної служби, на 

період дії карантину установленого з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 4 постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

постановляю: 

1. Затвердити протиепідемічні заходи під час проведення конкурсу 

на зайняття посад державної служби в Центрі оцінювання кандидатів на 

зайняття посад державної служби та в державних органах, в яких 

проводиться конкурс на зайняття посад державної служби, на період дії 

карантину установленого з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, що додаються. 

2. Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони 

здоров’я України довести цю постанову до відома зацікавлених центральних 

органів виконавчої влади, Київської міської, обласних державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 

 

 

Заступник Міністра охорони здоров’я –  

головний державний санітарний лікар України                          В. ЛЯШКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Головного державного 

санітарного лікаря України 

від 01 січня  2021 року № 1__ 
 

Протиепідемічні заходи під час проведенні конкурсу на зайняття посад 

державної служби в Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад 

державної служби та в державних органах, в яких проводиться конкурс 

на зайняття посад державної служби, на період дії карантину 

установленого з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

1. Ці протиепідемічні заходи поширюються на: 

керівників державної служби державного органу, в якому проводиться 

конкурс та керівника Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад 

державної служби (далі – Центр оцінювання); 

працівників державних органів, які приймають участь у проведенні 

конкурсу на зайняття посад державної служби (далі – конкурс), та 

працівників Центру оцінювання;  

членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі – 

Комісія), членів конкурсної комісії та експертів залучених до таких комісій; 

кандидатів на зайняття посад державної служби (далі – кандидат). 

2. Відповідальність за виконання протиепідемічних заходів 

покладається на керівника державної служби державного органу, в якому 

проводиться конкурс та керівника Центру оцінювання. 

3. Допуск до приміщення, в якому проводиться конкурс 

здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту, що 

покривають рот та ніс (респіратора або захисної маски, в тому числі 

виготовлених самостійно). 

Перед допуском у приміщення кандидатам, членам Комісії, конкурсних 

комісій, залученим експертам та працівникам державних органів, які 

приймають участь у проведенні конкурсу проводиться термометрія. 

Особи, у яких при проведенні термометрії виявлено температуру тіла 

понад 37,2 С
0
 та/або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до 

приміщення, в якому проводиться конкурс з наданням рекомендацій 

звернутись за медичною допомогою. 

Особи, хворі на COVID-19 та особи, щодо яких встановлено підозру, 

підлягають самоізоляції або госпіталізації в порядку, визначеному 
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галузевими стандартами в сфері охорони здоров’я, а також відсторонюються 

від організації, проведення або участі в конкурсі на час самоізоляції або 

хвороби. 

4. Керівник державної служби державного органу та керівник 

Центру оцінювання забезпечують: 

проведення роз’яснювальної роботи з працівниками, які приймають 

участь у проведенні конкурсу, щодо індивідуальних заходів профілактики та 

реагування на виявлення симптомів COVID-19 серед кандидатів;  

наявність безконтактних термометрів для проведення термометрії 

перед входом до приміщення, в якому проводиться конкурс; 

організацію на вході до приміщення, в якому проводиться конкурс, 

місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією 

активно діючої речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% 

для етилових спиртів. Доцільно розмістити яскравий вказівник про 

необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка тощо); 

наявність окремих додаткових контейнерів для збору, зберігання та 

утилізації засобів індивідуального захисту; 

необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої 

гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки 

для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо). Використання 

багаторазових рушників заборонено; 

вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів, 

після кожного етапу конкурсу. 

5. Працівники державних органів, які приймають участь у 

проведенні конкурсу та працівники Центру оцінювання повинні забезпечити: 

перебування у приміщенні, в якому проводиться конкурс, в респіраторі 

або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно так, щоб були 

покриті ніс та рот; 

проведення інструктажу кандидатам щодо запобігання виникненню 

коронавірусної інфекції COVID-19, дотримання правил респіраторної гігієни 

та протиепідемічних заходів; 

контроль над недопущенням до приміщення у якому проводиться 

конкурс, кандидатів у яких виявлені респіраторні симптоми та/або 

температура тіла понад 37,2 С
0
 або визначених такими, що потребують 

самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я; 
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надання роздаткових матеріалів (у разі проведення ситуаційних 

завдань) індивідуально для кожного кандидата. Після завершення 

ситуаційних завдань та їх перевірки зазначені роздаткові матеріали 

утилізуються; 

проведення етапів оцінювання з урахуванням фізичного 

дистанціювання. Між місцями знаходження кандидатів потрібно забезпечити 

дистанцію не менше ніж 1,5 метри; 

проведення окремих етапів оцінювання з дотриманням часового 

інтервалу. Для виключення контакту між відвідувачами, працівниками 

державних органів, які забезпечують проведення конкурсу, та працівниками 

Центру оцінювання, складаються графіки приходу кандидатів для 

проходження окремих етапів оцінювання. 

6. Кандидати під час перебування у приміщенні, в якому 

проводяться окремі етапи оцінювання повинні забезпечити: 

дотримання вимог протиепідемічних заходів, встановлених Кабінетом 

Міністрів України та Головним державним санітарним лікарем України; 

перебування у приміщенні, в якому проводиться конкурс, в респіраторі 

або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно так, щоб були 

покриті ніс та рот; 

проходження температурного скринінгу; 

дотримання фізичної дистанції під час проходження конкурсу. 

__________________________ 


