
Формування кадрового 
резерву державних 
службовців для роботи 
на деокупованих
територіях 



Концепція 
формування кадрового 
резерву
• Розроблено відповідно до узгодженого плану виконання Програми Президента України у сфері 

реінтеграції ТОТ, Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та 
м.Севастополя, затвердженої Указом Глави держави №117/2021 від 24.03.2021р.

«39. Україна запроваджує програму підготовки кадрів для забезпечення процесу деокупації та реінтеграції, управління

деокупованою територією.»

• Підготовлено фахівцями Мінреінтеграції спільно з експертами ГО «Центр розвитку людського 
капіталу», ГО «Інститут політичної освіти», Києво-Могилянської школи врядування за підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження»

• Обговорено під час фокус-груп з представниками військово-цивільних адміністрації Донеччини та 
Луганщини

• Виходить з бачення підготовки до відновлення діяльності державних органів на ТОТ                                  
в пост-конфліктний період



Обґрунтування 
необхідності

• На тимчасово окупованих територіях не 
здійснюється діяльність державних 
органів, органів місцевого самоврядування

• Складова державної політики перехідного 
періоду 

• Потреба у залученні персоналу, який 
володіє необхідними професійними та 
особистісними компетентностями

• Необхідність налагодження роботи з 
громадянами України, які зареєстровані 
або мешкають на тимчасово окупованих 
територіях



Відновлення діяльності 
державних органів 

Перехідні державні 
адміністрації

2 обласні, 7 районних 
військово-цивільних 

адміністрації 
(на основі 

оновленого АТУ)

Військово-цивільні 
адміністрації 

територіальних 
громад



Кадрове забезпечення 
тимчасових державних 
органів

Формування кадрового резерву 

Професійне навчання осіб, які зараховані до 
кадрового резерву

Системна підтримка і супроводження осіб, 
які зараховані до кадрового резерву

Призначення на посади державної служби 
за окремим порядком



Мета формування 
кадрового резерву -

осіб, які володіють відповідними професійними та 
управлінськими компетентностями для зайняття в 
подальшому посад державної служби в тимчасових 
державних органах

пошук

розвиток

підтримка



Категорії посад для 
кадрового резерву
• Керівники місцевих державних 

адміністрацій та їх заступники;

• Керівники територіальних 
органів міністерств та інших 
ЦОВВ та їх заступники

• Інші посадовці категорій «Б» і 
«В»



Категорії потенційних 
учасників відбору
• державні службовці;

• особи без досвіду державної 
служби з числа таких соціальних 
груп, як: 

• внутрішньо переміщені 
особи,

• ветерани 
антитерористичної 
операції/операції 
об’єднаних сил



Конкурсний механізм 
відбору

Оголошення конкурсу 
Навчання відібраних осіб за 
спеціальної сертифікатною 
програмою

Прийом та оцінювання 
заявок

Оцінювання професійних і 
управлінських 
компетентностей кандидатів

Двоетапне оцінювання 
професійних і управлінських 
компетентностей кандидатів

Зарахування до кадрового 
резерву



Компетентності, 
якими мають 
володіти кандидати

Стратегічне 
управління

Організація роботи

Комунікація і 
взаємодія

Самоменеджмент

Кластери 
компететностей



Професійне 
навчання

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Врядування на деокупованих територіях»

Обсяг програми 12 кредитів ЄКТС (360 академічних годин, з яких 54 години самостійної роботи)

Організація навчання: аудиторні, дистанційні заняття певну кількість днів на тиждень протягом року (навчального семестру), самостійна робота 

Стажування у діючих державних органах, ВЦА / Наставництво



Дякую за увагу!


