
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 4 

 

Юридичне управління апарату інформує, що 10 грудня 2015 року 

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про державну службу» 

підписаний Президентом України 31 грудня 2015 року (далі – Закон). Закон 

набирає чинності  з 01 травня 2016 року, крім окремих норм, щодо набрання 

чинності яких Законом передбачено окремий порядок. 

Закон передбачає низку новел, зокрема: 

1. Дія Закону поширюється на державних службовців Секретаріату 

Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів прокуратури та 

інших державних органів. 

Визначено вичерпний перелік працівників, на яких не поширюється дія 

Закону, зокрема Президент України, Глава Адміністрації Президента України 

та його заступники, члени Кабінету Міністрів України, заступники міністрів, 

голови та члени державних колегіальних органів, народні депутати України, 

депутати місцевих рад, посадові особи місцевого самоврядування, судді, 

прокурори, працівники державних органів, які виконують функції з 

обслуговування, працівників патронатних служб та інші. 

Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які 

виконують функції з обслуговування, затверджуються Кабінетом Міністрів 

України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. 

Перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з 

обслуговування, затверджує центральний орган виконавчої влади, що 

Київському міському голові 

 

Першому заступнику голови Київської 

міської державної адміністрації 

 

Заступникам голови Київської міської 

державної адміністрації 

 

Керівнику апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

 

Структурним підрозділам виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 

 

Районним в місті Києві державним 

адміністраціям 



забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби, за поданням керівника державної служби у відповідному органі. 

2. Посади державних службовців поділено на три категорії: 

1) категорія «А» (вищий корпус державної служби), до якої віднесено 

голів місцевих державних адміністрацій; 

2) категорія «Б», до якої зокрема віднесено керівників структурних 

підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших 

державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих 

державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників, заступників 

голів місцевих державних адміністрацій ; 

3) категорія «В» - інші посади державної служби, не віднесені до 

категорій «А» і «Б». 

Кількість посад державної служби категорій «А» і «Б» в державному 

органі повинна становити не більше третини його штатної чисельності.  

3. Врегульовано питання виконання державними службовцями наказу 

(розпорядження), доручення керівників, в тому числі у випадку виникнення у 

державного службовця сумніву щодо законності виданого керівником наказу 

(розпорядження), доручення. 

4. Закріплено принцип політичної неупередженості державної служби. 

Так, державні службовці не мають права обіймати посади в керівних органах 

політичної партії, у будь-який спосіб використовувати своє службове 

становище в політичних цілях, а державні службовці, що займають посаду 

державної служби категорії «А» не мають права бути членом політичної партії 

та суміщати державну службу із статусом депутата місцевої ради. 

5. З метою захисту права на державну службу у разі порушення прав 

передбачених Законом або виникнення перешкод у реалізації прав, державному 

службовцю надано право у місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен 

був дізнатися про це, подати керівнику державної служби скаргу із зазначенням 

відповідних фактів. 

На вимогу державного службовця керівник державної служби для 

перевірки викладених у скарзі фактів повинен утворити комісію та не пізніше 

20 календарних днів з дня отримання скарги надати державному службовцю 

обґрунтовану письмову відповідь (рішення), що ґрунтується на висновку 

комісії. При цьому порушені права державного службовця підлягають 

безумовному поновленню, а перешкоди в реалізації цих прав - усуненню. 

6. Визначено перелік органів, що входять до системи управління 

державною службою та визначено їх функції, зокрема: Кабінет Міністрів 

України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби, комісія з питань вищого 

корпусу державної служби та відповідні конкурсні комісії, керівники державної 

служби, служби управління персоналом. 

7. Запроваджено виключно призначення на посаду державної служби за 

результатами конкурсу. 

Без обов’язкового проведення конкурсу переведення державного 

службовця відбувається: 

1) у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або 

ліквідації державного органу переведення державного службовця на 



рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду в державному органі, якому 

передаються повноваження та функції такого органу; 

2) під час передачі або делегування повноважень і функцій від 

державного органу до органу місцевого самоврядування переведення 

державного службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування в 

разі відповідності професійної компетентності державного службовця 

кваліфікаційним вимогам до відповідної посади та за умови вступу на службу 

вперше за результатами конкурсу; 

3) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому 

державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному 

пункті), - за рішенням керівника державної служби; 

4) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному 

органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за 

рішенням керівника державної служби в державному органі, з якого 

переводиться державний службовець, та керівника державної служби в 

державному органі, до якого переводиться державний службовець. 

Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної 

компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття 

вакантної посади. 

Особливості проведення конкурсу державних службовців на посади в 

органах судової влади визначаються законом. 

На посади державної служби, пов'язані з питаннями державної таємниці, 

мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, може проводитися 

закритий конкурс. Перелік зазначених посад та особливості проведення 

конкурсу на ці посади визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку 

проведення конкурсу. 

8. Встановлено єдині вимоги до осіб, що мають право на державну 

службу, та осіб, що претендують на вступ на державну службу. 

Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є 

вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних та 

спеціальних вимог. 

Загальні вимоги визначені Законом. Серед них слід відзначити володіння 

іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи для посад 

категорії «А» (норма набирає чинності через два роки після набрання чинності 

цим Законом – а саме з 01 травня 2018 року). 

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної 

служби категорій «Б» і «В», визначаються суб'єктом призначення з 

урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного 

державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

державної служби. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття 

посад державної служби категорії «А» затверджуються Кабінетом Міністрів 

України. 

Слід звернути увагу, що вакантні посади державної служби, на які 

протягом одного року не оголошено конкурс, підлягають скороченню. 

Також, Законом передбачено, що  до складу конкурсної комісії можуть 

залучатися на конкурсній основі представники громадських об'єднань, що 



діють згідно із Законом України "Про громадські об'єднання", відповідно до 

порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. 

9. Про призначення на посаду приймається акт у вигляді указу, 

постанови, наказу (розпорядження), рішення, залежно від категорії посади, 

відповідно до законодавства. Визначено вимоги до змісту зазначеного акту. 

У разі строкового призначення акт про призначення на посаду може 

містити умови про строк призначення. 

Призначення на посаду державного службовця здійснюється безстроково, 

крім випадків, визначених Законом та іншими законами України. 

Згідно із Законом строкове призначення на посаду здійснюється у разі: 

1) призначення на посаду державної служби категорії "А" - на п'ять років, 

якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще 

один строк або наступного переведення за пропозицією Комісії на рівнозначну 

або нижчу посаду до іншого державного органу; 

2) заміщення посади державної служби на період відсутності державного 

службовця, за яким відповідно до цього Закону зберігається посада державної 

служби. 

В акті про призначення на посаду суб'єкт призначення може встановити 

випробування з метою перевірки відповідності державного службовця займаній 

посаді із зазначенням його строку. 

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення 

випробування є обов'язковим. 

10. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, публічно 

складає Присягу державного службовця,  зміст якої визначено Законом. 

У разі відмови особи від складення Присяги державного службовця вона 

вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби, і акт 

про її призначення на посаду скасовується суб'єктом призначення. У такому 

разі застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу 

кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. 

11. Ранги державних службовців є видом спеціальних звань.  

Встановлюється дев'ять рангів державних службовців. 

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється 

державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів 

оцінювання його службової діяльності. 

Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також 

протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної 

оцінки за результатами оцінювання службової діяльності черговий ранг 

державному службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до 

строку, зазначеного в попередньому абзаці. 

12. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з 

метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар'єри, виявлення 

потреби у професійному навчанні результати службової діяльності державних 

службовців щороку підлягають оцінюванню.  

Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі 

показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням 



посадових обов'язків державного службовця, а також дотримання ним правил 

етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції. 

За результатами оцінювання службової діяльності державного службовця 

йому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її 

обґрунтуванням. 

Отримання державним службовцем відмінної оцінки за результатами 

оцінювання службової діяльності є підставою для його преміювання та 

переважного просування по державній службі відповідно до Закону. 

У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок 

за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець 

звільняється із служби відповідно до Закону. 

13. Визначено виключний підстав для зміни істотних умов державної 

служби та перелік випадків, які вважаються зміною істотних умов державної 

служби. 

14. Встановлено обов’язок керівників органів виконавчої влади щорічно 

виступати з публічним звітом про підсумки діяльності відповідного державного 

органу за участю представників громадських рад, громадських об'єднань, 

організацій роботодавців, професійних спілок, некомерційних організацій, 

експертів відповідних галузей та засобів масової інформації. 

Типовий порядок проведення публічного звіту керівника органу 

виконавчої влади затверджується центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби. 

15. Державним службовцям створюються умови для підвищення рівня 

професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться 

постійно за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не 

заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, 

спеціалізації та підвищення кваліфікації. 

Керівник державної служби у межах витрат, передбачених на утримання 

відповідного державного органу, забезпечує організацію професійного 

навчання державних службовців, підвищення кваліфікації державних 

службовців. 

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців 

проводиться протягом проходження служби, а підвищення кваліфікації не 

рідше одного разу на три роки. 

Державний службовець за результатами щорічного оцінювання службової 

діяльності разом із службою управління персоналом складає індивідуальну 

програму підвищення рівня професійної компетентності, яку погоджує його 

безпосередній керівник та затверджує керівник самостійного структурного 

підрозділу, в якому він працює. 

16. Змінено підходи до оплати праці державних службовців. 

Так, визначено вичерпний перелік складових структури  заробітної плати, 

види премій (за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та 

місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного 

службовця в загальний результат роботи державного органу), встановлено, що 

загальний розмір премій, які може отримати державний службовець за рік, не 

може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік. 



Типове положення про преміювання затверджується центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері трудових відносин, за погодженням із центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері державної служби. 

Також, з метою встановлення розмірів посадових окладів посади 

державної служби поділено на 9 груп – від керівника державного органу до 

спеціаліста та прирівняних до них посад. 

Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається 

щороку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту закону про 

Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдикції 

державних органів, та виходячи із встановленого Законом мінімального розміру 

посадового окладу групи 1 та 9. 

Крім того передбачено, що фонд оплати праці державних службовців 

формується за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів, які 

надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського 

Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських 

установ. Порядок використання таких коштів, які надходять до державного 

бюджету, затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 

відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік 

стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу. 

Розмір надбавки за ранг державного службовця визначається Кабінетом 

Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах 

державної служби. 

17. Законом врегульовано питання робочого часу і часу відпочинку 

державного службовця, зокрема встановлено тривалість робочого часу (40 

годин на тиждень) та передбачено порядок залучення до роботи понад 

установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі 

дні, у нічний час. 

За кожний рік державної служби після досягнення п'ятирічного стажу 

державної служби державному службовцю надається один календарний день 

щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних 

днів. 

Порядок відкликання державних службовців із щорічних відпусток 

повинен затвердити Кабінет Міністрів України. 

18. Законом детально врегульовано питання застосування заохочень та 

дисциплінарних стягнень, матеріальної відповідальності державного 

службовця, проведення службового розслідування, відсторонення від 

виконання посадових обов’язків. 

Так, Закон визначив вичерпний перелік заохочень та дисциплінарних 

стягнень, що можуть бути застосовані до державного службовця, визначено 

підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності, зокрема передбачено 

вичерпний перелік дисциплінарних проступків. 

Також, Законом передбачено обставини, що пом'якшують або обтяжують 

дисциплінарну відповідальність. 



Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення 

ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку 

утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ, порядок 

формування та діяльності якої визначено Законом. Строк повноважень членів 

дисциплінарної комісії становить три роки. Члени дисциплінарної комісії 

здійснюють свої повноваження на громадських засадах. 

Дисциплінарною комісією стосовно державних службовців, які займають 

посади державної служби категорії "А", є Комісія з питань вищого корпусу 

державної служби. 

Результатом розгляду дисциплінарної справи є пропозиція Комісії з 

питань вищого корпусу державної служби або подання дисциплінарної комісії, 

які мають рекомендаційний характер для суб'єкта призначення. 

Крім того, встановлено обов’язок державного службовця відшкодувати 

державі шкоду, заподіяну внаслідок неналежного виконання ним посадових 

обов'язків. 

Під час визначення розміру відшкодування враховуються майнове 

становище державного службовця, співвідношення розміру заподіяної шкоди 

до його заробітної плати, ризик виникнення шкоди, досвід державної служби, 

надані державному службовцю накази (розпорядження), а також інші 

обставини, у зв'язку з якими повне відшкодування державним службовцем 

шкоди буде необґрунтованим. 

Держава в особі суб'єкта призначення має право зворотної вимоги 

(регресу) у розмірі та порядку, визначених законом, до: 

1) державного службовця, який заподіяв шкоду; 

2) посадової особи (осіб), винної (винних) у незаконному звільненні, 

відстороненні або переведенні державного службовця чи іншого працівника на 

іншу посаду, щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної 

державному органу у зв'язку з оплатою часу вимушеного прогулу або часу 

виконання нижчеоплачуваної роботи. 

У разі застосування зворотної вимоги (регресу) державний службовець 

несе матеріальну відповідальність тільки за шкоду, умисно заподіяну його 

протиправними діями або бездіяльністю. 

Порядок відшкодування шкоди, завданої державним службовцем державі 

визначено Законом. 

19. Законом детально врегульовано питання припинення державної 

служби, зокрема визначено вичерпний перелік підстав та порядок їх 

застосування. 

Якщо державний службовець, якого звільнено у зв’язку із скорочення 

чисельності або штату державних службовців, ліквідацією, реорганізацією 

державного органу у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої 

рівноцінної посади державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції - 

іншої роботи (посади державної служби) у цьому державному органі, у разі 

створення в державному органі, з якого його звільнено, нової посади чи появи 

вакантної посади, що відповідає кваліфікації державного службовця, протягом 

шести місяців з дня звільнення має право поворотного прийняття на службу за 

його заявою, якщо він був призначений на посаду в цьому органі за 

результатами конкурсу. 



Державний службовець зобов'язаний до звільнення з посади чи 

переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням 

посадових обов'язків майно особі, уповноваженій суб'єктом призначення у 

відповідному державному органі. Уповноважена особа зобов'язана прийняти 

справи і майно. Факт передачі справ і майна засвідчується відповідним актом. У 

разі якщо через невиконання обов'язку щодо передачі справ і майна створено 

істотну загрозу публічним інтересам, особа може бути притягнена до 

відповідальності згідно із законом. 

20. Законом врегульовано особливості проходження державної служби в 

окремих державних органах та питання діяльності патронатної служби. 

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і 

звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів 

України. Пропозиції щодо кандидатів на посади голів місцевих державних 

адміністрацій вносить Кабінету Міністрів України Комісія з питань вищого 

корпусу державної служби за результатами конкурсного відбору в порядку, 

визначеному цим Законом. 

Керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, зокрема місцевих 

державних адміністрацій, призначаються на посаду в порядку, визначеному 

законом, за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби за 

результатами конкурсного відбору. 

 

 

Заступник керівника апарату - 

начальник юридичного управління               Л.Верес 

 

  

 

 

 

 

 

 


