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4.1. Вступ на державну службу. 
Поняття службової кар’єри 

 
У процесі проходження служби в державних органах можна 

виділити низку загальних ключових моментів, які в сукупності 
відображають зміст процесу перебування на посаді. Інститут 
проходження державної служби складається з: організації 
підбору кадрів в управлінський апарат; здійснення переміщень 
працівників по службі; становлення і реалізації засобів 
звільнення з державної служби. 

Кожний державний службовець проходить свій службовий 
шлях, тобто має індивідуальну кар’єру, яка становить: 
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• прийняття на державну службу; 
• проходження випробувального терміну; 
• проведення атестації та щорічної оцінки; 
• просування по службі через заміщення державних посад, 

присудження категорій і рангів; 
• перепідготовку та підвищення кваліфікації; 
• стажування; 
• припинення державно-службових відносин. 

Службова кар’єра починається зі вступу на державну служ-
бу. Порядок вступу на посаду буде залежати від особливостей 
статусу державного органу, категорії державної посади, шляхів 
заміщення цих посад. Поняття “службова кар’єра” нове для 
офіційної державної термінології і може розглядатися як пози-
тивний фактор, дія якого спрямована на встановлення 
професіоналізму державних службовців. 

Відповідно до статті 38 Конституції України “громадяни ма-
ють рівні права доступу до державної служби, а також до служби 
в органах місцевого самоврядування”. Проте статтею 12 Закону 
України “Про державну службу” передбачаються обмеження, 
пов’язані з прийняттям на державну службу. Зокрема, в ній гово-
риться, що не можуть бути обраними або призначеними на поса-
ду в державному органі та його апараті особи, які: визнані у вста-
новленому порядку недієздатними; мають судимість, що є 
несумісною із займанням посади; у разі прийняття на службу бу-
дуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх 
близькими родичами чи свояками. 

Громадяни України, які вперше зараховуються на державну 
службу, приймають присягу, текст якої підписується державним 
службовцем і зберігається за місцем роботи. При прийнятті при-
сяги робиться запис у трудовій книжці (ст. 17 Закону України 
“Про державну службу”). 

Текст присяги: 
Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, 

урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, 
суворо дотримуватися Конституції та Законів України, 
сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, 
охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, 

 з гідністю нести високе звання державного службовця, 
сумлінно виконувати свої обов’язки. 
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Особа, яку прийнято на державну службу, набуває статусу 
державного службовця і суб’єкта державно-службових відносин. 
Їх особливість полягає в тому, що вони складаються між держа-
вою, в особі її органів, та державним службовцем. 

Державно-службові відносини виникають у результаті од-
ностороннього рішення державного органу (посадової особи), 
яке, по-перше, юридично закріплює вступ громадянина на дер-
жавну службу, по-друге, є основою для виконання ним службо-
вих обов’язків на даній посаді; по-третє, визначає момент виник-
нення його обов’язків перед державою, а також службових і осо-
бистих прав. 

Державно-службові відносини поділяються на внутрішні 
(внутрішньоорганізаційні) і зовнішні. Цей поділ є важливим то-
му, що дозволяє проводити різницю між посадовими особами, які 
наділені державо-владними повноваженнями, і державними 
службовцями, які їх не мають. 

Внутрішньоорганізаційні правовідносини виникають у 
всіх державних службовців на засадах законодавства про працю в 
зв’язку з посадою державної служби, яку вони обіймають. Іншою 
стороною таких правовідносин є держава в особі органу або 
посадової особи, уповноваженої призначати на відповідні посади. 
Внутрішньоорганізаційними є також відносини, які виникають у 
державного службовця зі своїми начальниками з моменту за-
міщення посади щодо організації роботи, розподілу обов’язків, 
заохочення і відповідальності. 

Зовнішніми вважаються ті державно-службові відносини, 
які на засадах законодавства виникають між державним служ-
бовцем та іншими суб’єктами (громадянами, державними і не-
державними організаціями) у зв’язку з реалізацією ними своїх 
посадових повноважень. Вони виникають з моменту заміщення 
громадянином посади державної служби. Проте як представник 
держави може виступати не кожний, а лише той службовець, 
якому відповідно до посади надані державно-владні повноважен-
ня, тобто посадові особи. Державні службовці, які не мають таких 
повноважень, можуть бути учасниками лише внутрішніх 
відносин. 

Найважливішим правоутворюючим документом при 
вступі особи на державну посаду є розпорядження або наказ по 
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державному органу про призначення на посаду державного 
службовця. 

Відповідно до статті 13 Закону України “Про державну 
службу” особа, яка претендує на те, щоб обійняти посаду дер-
жавного службовця, повинна подавати декларацію про доходи, 
зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе 
та членів своєї сім’ї за формою № 001-ДС. 

Особа, яка претендує на посаду третьої-сьомої категорій, 
передбачених статтею 25 Закону “Про державну службу”, подає 
за місцем майбутньої служби відомості про доходи та зо-
бов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, що-
до себе і членів своєї сім’ї. 

Особа, яка претендує на посаду державного службовця 
першої і другої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, 
повинна подати також відомості про належні їй та членам її сім’ї 
нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери. 

Зазначені відомості подаються державними службовцями 
щорічно. Неподання або подання державним службовцем неправ-
дивих відомостей щодо доходів, передбачених статтею Закону 
України “Про державну службу”, є підставою для припинення 
державної служби (ст. 30 Закону України “Про державну службу”). 

При вступі на державну службу претендент на посаду дер-
жавного службовця може проходити випробувальний термін. 

Випробування – це один із способів перевірки відповідності 
знань та вмінь особи, яка претендує на посаду в державних ус-
тановах. Відповідно до статті 18 Закону України “Про державну 
службу” випробування проводиться терміном до шести місяців. 
Рішення про проходження випробувального терміну приймає 
керівник за результатами конкурсу, стажування, просування по 
службі державного службовця, зарахованого до кадрового резер-
ву. Умова про випробування повинна бути зазначена в наказі 
(розпорядженні) про прийняття на роботу. 

Відповідно до Положення про ранги державних службовців, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 
червня 1996 року № 658, особам, призначеним на посади держав-
них службовців з установленням випробування, ранги присвою-
ються з урахуванням його результатів, тобто після закінчення 
вказаного терміну. 
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Якщо протягом терміну випробування встановлено невідпо-
відність працівника роботі, на яку його прийнято (за висновком 
керівника підрозділу), керівник органу може видати наказ (роз-
порядження) про звільнення працівника з посади, на яку його 
прийнято з випробувальним терміном. 

Розірвання трудового договору за цими підставами може бу-
ти оскаржено працівником у порядку, встановленому для розгля-
ду трудових спорів у питаннях звільнення. 

Якщо термін випробування закінчився успішно, керівник 
підрозділу органу, на посаду в якому зараховано працівника, 
подає керівникові органу мотивований висновок з пропозицією 
про присвоєння рангу державного службовця. Зміст наказу щодо 
присвоєння рангу має бути таким: Присвоїти (прізвище, ім’я, по 
батькові, назва посади) з (число, місяць, рік закінчення терміну 
випробування) певний ранг державного службовця. 

Службова кар’єра реалізується в процесі просування дер-
жавного службовця по службі, яке може здійснюватися: 
• на вищу посаду для просування працівника по службі; 
• на рівнозначну посаду для більш доцільного використання 

ділових якостей службовця; 
• на нижчу посаду – у випадках скорочення штатів, за станом 

здоров’я, за власним бажанням, за результатами проведення 
атестації. 
Відповідно до статті 27 Закону України “Про державну служ-

бу” просування по службі державного службовця здійснюється 
шляхом обіймання більш високої посади на конкурсній основі, крім 
випадків, коли інше встановлено законами України та Кабінетом 
Міністрів України, або шляхом присвоєння державному службов-
цю більш високого рангу. Таким чином, просування по службі 
відбувається в межах державних посад, категорій і рангів. Усе це в 
сукупності становить службову кар’єру. 

Законом України “Про державну службу” (ст. 25 і ст. 26) 
встановлено класифікацію посад і рангів державних службовців. 
Усього існує сім категорій і п’ятнадцять рангів. Кожній категорії 
посад відповідають певні ранги, які присвоюються залежно від їх 
рівня Президентом України, Кабінетом Міністрів України, 
керівником державного органу. 

За загальним правилом службовцю при прийнятті на роботу 
присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1* 

Класифікація посад державної служби 
К
ат
ег
ор
ії 

Ра
нг
и Посади державних 

службовців 

Суб’єкт, 
який 

присвоює 
ранг 

Посади  
в органах 
місцевого 
самовряду- 

вання 

Суб’єкт, 
який 

присвоює 
ранг 

I 
1 
2 
3 

Перші заступники 
міністрів; голови 
державних комітетів, 
керівники ЦОВВ 
зі спец. статусом; 
голови ОДА; 
керівники і перші 
заступники АПУ, 
секретаріатів ВРУ 
і КМУ 

Президент 
України 

Голови  
обласних рад, 
Київський та 
Севастопольський 
міські голови 

Відповідна 
рада 

II 
3 
4 
5 

Заступники 
керівників АПУ; 
секретаріатів ВРУ і 
КМУ; перші заступ-
ники голів держав-
них комітетів і голів 
ОДА 

КМУ Міські голови 
міст – обласних 
центрів, 
м. Симферополя; 
заступники голів 
обласних рад, 
Київського і  
Севастопольсько-
го міських голів 

Відповідна 
рада 

III 
5 
6 
7 

Керівники структур-
них підрозділів, 
завідувачі секторів 
АПУ, секретаріатів 
ВРУ і КМУ, заступ-
ники голів ОДА, 
голови РДА; 
начальники окремих 
управлінь, 
що не належать 
до структури ОДА  

Керівник 
державн. 
органу 

Перші заступники 
та заступники 
міських голів 
(міст – обласних 
центрів) з вико-
навчої роботи, 
секретарі цих рад, 
міські голови міст 
обласного 
значення, голови 
райрад і районних 
у містах рад; ке-
руючі справами 
виконавчих апара-
тів обласних та 
Севастопольської 
міської рад 

Відповідна 
рада 

рішенням 
голові 
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Закінчення таблиці 4.1

IV 
7 
8 
9 

Спеціалісти АПУ, 
секретаріатів ВРУ і 
КМУ; заступники 
начальників окремих 
управлінь, керівники 
управлінь і відділів 
ОДА, перші заступ-
ники голів РДА 

Керівник 
державн. 
органу 

Голови постійних 
комісій із питань 
бюджету облас-
них рад, Київської 
та Севастополь-
ської міських рад; 
керівники управ-
лінь і відділів ка-
дрів виконавчого 
апарату обласних 
рад, секретарі 
міських рад міст 
обласного зна-
чення 

V 
9 
10 
11 

Спеціалісти 
міністерств, держав-
них комітетів, інших 
ЦОВВ, заступники 
керівників 
управлінь, відділів, 
служб ОДА, 
спеціалісти апарату 
цих адміністрацій, 
заступники голів 
РДА 

Керівник 
держав. 
органу 

Міські голови 
міст – районних 
центрів, селищні і 
сільські голови, 
заступники голів 
районних рад, 
керуючі справами 
виконавчих апа-
ратів районних 
рад, керуючі спра-
вами виконавчих 
комітетів район-
них у містах рад 

VI 
11 
12 
13 

Спеціалісти 
управлінь, відділів, 
служб ОДА; 
керівники управлінь, 
відділів, служб РДА 

Керівник 
державн. 
органу 

Заступники 
міських голів міст 
районного зна-
чення; сільських, 
селищних голів, 
головні бухгалте-
ри, спеціалісти 
управління 
міських рад 

VI
I 

13 
14 
15 

Спеціалісти РДА, їх 
управлінь, відділів, 
служб 

Керівник 
державн. 
органу 

Консультанти 
голів районних 
рад, спеціалісти 
виконкомів 
районних рад, 
спеціалісти 
сільських, 
селищних рад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голова 
обласної, 
районної, 
районної у 
місті ради; 
міський, 
селищний, 
сільський 
голова – 
заступни-
кам та 
іншим 

посадовим 
особам 

*Використані скорочення: ВРУ – Верховна Рада України, КМУ – Кабінет 
Міністрів України, АПУ – Адміністрація Президента України; ЦОВВ – 
центральні органи виконавчої влади; ОДА – обласні державні адміністрації; РДА 
– районні державні адміністрації. 



 109 

Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної кате-
горії посад: 
• державний службовець повинен успішно відпрацювати на 

посаді, яку він обіймає, два роки; 
• успішно виконувати особливо відповідальні завдання, за які 

державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг 
достроково в межах відповідної категорії посад; 

• при виході на пенсію за сумлінну працю державному служ-
бовцю може бути присвоєно черговий ранг поза межами 
відповідної категорії посад. 
Присвоєний ранг зберігається за службовцем і в тому випад-

ку, коли він перейшов на посаду нижчої категорії або залишив 
державну службу, на яку потім повернувся. Позбавлення держав-
ного службовця присвоєного йому рангу допускається лише за 
вироком суду. 

Встановлення класифікації посад для державних службовців 
сприятиме реалізації прав і можливостей на просування по 
службі, причому з’являється можливість отримувати додаткову 
винагороду, залишаючись на тій же посаді. 

Такий підхід забезпечує більший ступінь об’єктивності в 
оцінці здібностей кожного службовця. 

У Законі “Про державну службу” зазначається, що переваж-
ним правом на просування по службі користуються державні 
службовці, які досягли найкращих результатів у роботі, виявля-
ють ініціативність, постійно підвищують свій професійний рівень 
та зараховані до кадрового резерву. 

Засобами просування по службі є: 
• проходження державним службовцем атестації; 
• навчання і підвищення кваліфікації; 
• стажування у вищих структурах чи за кордоном. 

 
 
 

4.2. Способи заміщення посад 
у системі державної служби 

 
Посади заміщуються шляхом: призначення, за конкурсом, поза 

конкурсом, шляхом обрання в органах місцевого самоврядування. 
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Призначення на державну посаду – це юридичний акт ком-
петентного державного органу або посадової особи, який 
визначає момент офіційного дозволу на здійснення службовцем 
певних функцій, обов’язків і прав, закріплених за посадою. При-
значення проводиться органами державної влади і посадовими 
особами в межах їхньої компетенції з додержанням встановлено-
го порядку заміщення посад тієї чи іншої категорії. 

Конкурс при прийнятті на посади в державні органи – 
принципово новий інститут державної служби. У статті 15 Закону 
України “Про державну службу”, зокрема, зазначається, що 
“прийняття на державну службу на посади третьої-сьомої 
категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, здійснюється 
на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено за-
конами України”. 

Інститут конкурсного прийому на державну службу 
базується на таких основних принципах: 
• рівноправності, який виключає дискримінацію за походжен-

ням, статтю, віросповіданням або політичними поглядами; 
• відповідності здібностей та професійного рівня вимогам кон-

кретного виду діяльності в системі державної служби; 
• гласності при проведенні конкурсів. 

Правові основи проведення конкурсного прийому викладені 
в Положенні про порядок проведення конкурсу на заміщення ва-
кантних посад державних службовців, затвердженому Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169. 

Конкурсний прийом на роботу – це той чинник, який має га-
рантувати об’єктивність оцінки ділових якостей працівника і, як 
наслідок, – ефективність його роботи. 

Заміщення державної посади за конкурсом передбачає: 
1) оголошення даних про вакансії на державній службі через 

засоби масової інформації, з повідомленням основних вимог 
до кандидатів, не пізніше ніж за місяць до дня проведення 
конкурсу; 

2) утворення конкурсної комісії у складі голови, секретаря і 
членів комісії; 

3) прийняття документів (заяви про участь у конкурсі, 
заповненої особової картки (форма П-2 ДС) з відповідними 
додатками; двох фотокарток розміром 4x6 см; копій 
документів про освіту, засвідчених нотаріально чи в іншому 
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встановленому законодавством порядку; відомостей про до-
ходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та 
членів своєї сім’ї; копії першої та другої сторінок паспорта 
громадянина України, засвідчені кадровою службою) протягом 
30 календарних днів від дня оголошення про проведення кон-
курсу та їх попередній розгляд на відповідність встановленим 
кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади; 

4) можливість та обов’язковість участі у конкурсі декількох 
претендентів; 

5) проведення іспиту та відбір кандидатів (під час іспиту 
перевіряються знання Конституції України, Законів України 
“Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”, а та-
кож законодавства з урахуванням специфіки функціональних 
повноважень відповідного державного органу та структурно-
го підрозділу); 

6) рекомендацію кандидата на посаду конкурсною комісією 
(засідання конкурсної комісії вважається правоздатним, якщо 
на ньому присутні не менше 2/3 її складу); 

7) ознайомлення претендентів з результатами конкурсного 
відбору протягом трьох днів; при цьому рішення конкурсної 
комісії може бути оскаржене керівником відповідного дер-
жавного органу протягом трьох днів після ознайомлення з 
цим рішенням; 

8) видання розпорядження або наказу повноважною посадовою 
особою про: 
• призначення на посаду; 
• зарахування до кадрового резерву; 
• прийняття на стажування; 
• повторне проведення конкурсу. 
Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному 

державному органі, а також просування по службі державних 
службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно 
пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору. 

До участі у конкурсі не допускаються особи, які: 
• досягли встановленого законодавством граничного віку пе-

ребування на державній службі; 
• визнані в установленому порядку недієздатними; 
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• мають судимість, що є несумісним із зайняттям посади дер-
жавного службовця; 

• у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпоряд-
ковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи 
свояками; 

• позбавлені права займати відповідні посади в установленому 
законом порядку на визначений термін; 

• в інших випадках, встановлених законами. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 

1994 р. № 423 “Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 
Закону України “Про державну службу” визначено, що просу-
вання по службі державного службовця, який зарахований до 
кадрового резерву чи пройшов стажування, а також прийняття на 
роботу державного службовця, який припинив державну службу 
у зв’язку з відставкою, може здійснюватися за рішенням 
керівника відповідного державного органу без конкурсного 
відбору. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 
1995 р. № 694 “Про внесення доповнень до пункту 1 Постанови 
Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 р. № 423* вста-
новлено, що без конкурсного відбору або стажування на дер-
жавну службу можуть також прийматися: 
а) державні службовці на посади: 

• керівників, які згідно з законодавством обираються або 
затверджуються колегіальним органом; 

• керівників, які призначаються міністрами, керівниками 
інших центральних органів виконавчої влади за погод-
женням з керівниками місцевих органів виконавчої влади; 

• спеціалістів при переміщенні їх у межах одного держав-
ного органу на рівнозначну або нижчу посаду з дотри-
манням вимог законодавства про працю; 

б) державні службовці, які перебували на відповідних посадах у 
державних органах та виконавчих органах рад, у тому числі 
тих, що ліквідуються, у новостворені органи виконавчої вла-
ди і місцевого самоврядування; 

в) випускники Української Академії державного управління 
при Президентові України та її філіалів у державні органи, 
які направляли їх на навчання; 

г) службовці патронатної служби. 
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Загалом особливості призначення на посади поза конкурсом 
систематизовані й подані в табл. 4.2. 

Заміщення посад в системі патронатної служби має певну 
особливість. Відповідно до статті 15 Закону України “Про дер-
жавну службу” Президент України, Голова Верховної Ради 
України, члени Уряду України, голови місцевих державних 
адміністрацій, голови обласних рад мають право самостійно до-
бирати та приймати осіб на посади своїх помічників, керівників 
прес-служб, радників і секретарів згідно зі штатним розкладом і 
категорією, що відповідає посаді, тобто створювати патронатну 
службу. Порядок перебування на державній службі таких осіб 
встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 31 
травня 1995 р. № 377 “Про Порядок перебування на державній 
службі працівників патронатної служби членів Уряду України”. 

Прийняття на патронатну службу здійснюється без про-
ведення конкурсу. У разі потреби може встановлюватися випро-
бування, а також проводитися стажування державних службовців 
для набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і 
ділових якостей (працівники, які досягли пенсійного віку, до ста-
жування не залучаються). Законом України „Про державну служ-
бу” не передбачено прийняття на патронатну службу осіб, які до-
сягли пенсійного віку, однак в окремих випадках на посаду 
радників та консультантів такий прийом проводиться. 

 
Таблиця 4.2 

Перелік посад третьої-сьомої категорій державних 
службовців органів виконавчої влади, посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, призначення на посади яких може 

здійснюватися без проведення конкурсу 
 

Назва посади Порядок 
призначення 

Акт законодавства 

Органи виконавчої влади 
Заступники 
голів обласних 
державних 
адміністрацій 

Призначаються на поса-
ди головами обласних 
державних адміністра-
цій за погодженням з 
відповідним 
віце-прем’єр-міністром 

Стаття 10 Закону 
України “Про місцеві 
державні 
адміністрації”; Поря-
док призначення, за-
тверджений Постано-
вою Кабінету  
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Продовження таблиці 4.2
  Міністрів України від 

29 липня 1999 р.  
№ 1369 

Заступники 
голови Київсь-
кої міської 
державної ад-
міністрації,  
повноваження 
яких стосують-
ся сфери вико-
навчої влади 

Призначаються на поса-
ди Київським міським 
головою за погоджен-
ням з Кабінетом 
Міністрів України 

Стаття 16 Закону 
України “Про столицю 
України – місто-герой 
Київ”; Порядок при-
значення, затвердже-
ний Постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 29 липня 
1999 р. № 1369 

Заступники 
голови Київсь-
кої міської 
державної  
адміністрації 
з питань  
здійснення са-
моврядних по-
вноважень 

Призначаються на поса-
ди Київським міським 
головою за погоджен-
ням з Київською 
міською радою 

Стаття 16 Закону 
України “Про столицю 
України – місто-герой 
Київ” 

Голови район-
них державних 
адміністрацій 

Призначаються Прези-
дентом України за по-
данням Кабінету 
Міністрів України. Кан-
дидатури на посади 
голів районних держав-
них адміністрацій вно-
сяться на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України головами 
відповідних обласних, 
Київської та 
Севастопольської 
міських державних 
адміністрацій, а голів 
районних державних 
адміністрацій  

Стаття 106 
Конституції України; 
стаття 37 Конституції 
Автономної Республі-
ки Крим; статті 8, 46 
Закону України “Про 
місцеві державні 
адміністрації”; При-
кінцеві положення За-
кону України “Про 
столицю України – 
місто-герой Київ”; По-
рядок розгляду питань 
щодо призначення на 
посади, затверджений 
Постановою Кабінету 
Міністрів України від 
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Продовження таблиці 4.2
 Автономної Республіки 

Крим – Головою Ради 
міністрів Автономної 
Республіки Крим 

25 травня 1998 р. 
№ 732 

Перші заступ-
ники та заступ-
ники голів 
районних дер-
жавних 
адміністрацій 

Призначаються 
на посади головами 
районних державних 
адміністрацій за погод-
женням з відповідними 
заступниками голів об-
ласних, Київської та 
Севастопольської 
міських державних 
адміністрацій, а в 
Автономній Республіці 
Крим – за погодженням 
з відповідними посадо-
вими особами Ради 
міністрів Автономної 
Республіки Крим 

Статті 10, 46 Закону 
України “Про місцеві 
державні адміністра-
ції”; Постанова 
Кабінету Міністрів 
України від 29 липня 
1999 р. № 4369  

Керівники 
апаратів облас-
них, Київської і 
Севастополь-
ської міських 
державних 
адміністрацій 

Призначаються на поса-
ду головами відповід-
них державних 
адміністрацій за погод-
женням з Кабінетом 
Міністрів України 

Стаття 44 Закону 
України “Про місцеві 
державні 
адміністрації”; Поря-
док призначення, за-
тверджений Постано-
вою Кабінету 
Міністрів України від 
29 липня 1999 р.  
№ 1369 

Керівники 
апаратів  
районних 
державних 
адміністрацій 

Призначаються 
на посади головами 
відповідних державних 
адміністрацій 

Стаття 44 Закону 
України “Про місцеві 
державні адміністра-
ції”. до Постанова 
Кабінету Міністрів 
України  
від 29 липня 1999 р. 
№ 1369  
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Продовження таблиці 4.2
Керівники 
управлінь, 
відділів та 
інших струк-
турних підроз-
ділів обласних, 
Київської 
Севастополь-
ської міських 
державних 
адміністрацій 

Призначаються  
на посади головами 
відповідних державних 
адміністрацій  
за погодженням 
з відповідними 
міністерствами та 
іншими центральними 
органами виконавчої 
влади 

Стаття 11 Закону 
України “Про місцеві 
державні 
адміністрації”; Поря-
док призначення,  
затверджений Поста-
новою Кабінету 
Міністрів України 
від 29 липня 1999 р. 
№ 1374 

Керівники 
управлінь, 
структурних 
підрозділів рай-
онних, район-
них у містах 
Києві та 
Севастополі 
державних 
адміністрацій 

Призначаються на поса-
ди головами 
відповідних державних 
адміністрацій за погод-
женням з відповідними 
обласними, Київською і 
Севастопольською 
міськими державними 
адміністраціями 

Стаття 11 Закону 
України “Про місцеві 
державні 
адміністрації”; Поря-
док призначення, 
затверджений Поста-
новою Кабінету 
Міністрів України  
від 29 липня 1999 р. 
№ 1374 

Керівники 
структурних 
підрозділів рай-
онних держав-
них адміністра-
цій в Автоном-
ній Республіці 
Крим 

Призначаються на поса-
ди головами 
відповідних районних 
державних адміністра-
цій за погодженням з 
відповідними посадо-
вими особами Ради 
міністрів Автономної 
Республіки Крим 

Стаття 46 Закону 
України “Про місцеві 
державні 
адміністрації” 

Керівники кад-
рових служб 
центральних 
органів 
виконавчої вла-
ди, обласних, 
Київської та 
Севастополь- 

Призначення 
здійснюється 
керівником органу за 
наявності висновку  
Головдержслужби 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
2 серпня 1996 р. № 912
з доповненнями, вне-
сеними Постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 
1998 р. № 2095 
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Продовження таблиці 4.2
ської міських 
державних 
адміністрацій 

  

Посади патронатної служби 
Посади 
патронатної 
служби членів 
Кабінету 
Міністрів 
України та 
голів місцевих 
державних 
адміністрацій: 
помічник, рад-
ник, керівник 
прес-служби 
або інші, 
передбачені 
штатним розк-
ладом, посади 

Самостійно добирають-
ся і приймаються 
відповідними  
посадовими особами 

Стаття 15 Закону 
України “Про держав-
ну службу”. Порядок 
перебування на 
державній службі 
працівників 
патронатної служби, 
членів Кабінету 
Міністрів України та 
голів місцевих дер-
жавних адміністрацій, 
затверджений Поста-
новою Кабінету 
Міністрів України від 
19 травня 
1999 р. № 851 

Органи місцевого самоврядування 
Заступники 
сільських,  
селищних, 
міських голів  
з питань 
діяльності  
виконавчих 
органів ради 

Призначаються 
сільським, селищним, 
міським головою з на-
ступним затвердженням 
членом виконкому 
відповідної ради 

Пункт 5 статті 42, 
стаття 51 Закону 
України “Про місцеве 
самоврядування в 
Україні” 

Керуючі спра-
вами 
виконавчих 
комітетів 
сільських, се-
лищних, 
міських,  
районних у 
містах рад 

Призначаються 
сільськими, селищними, 
міськими головами,  
головами районних у 
містах рад з наступним  
затвердженням 
відповідними членами 
виконкому ради 
 

Пункт 5 статті 42, 
стаття 51 Закону 
України “Про місцеве 
самоврядування в 
Україні” 
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Продовження таблиці 4.2.
Керівники 
відділів, 
управлінь та 
інших виконав-
чих органів 
сільської, 
селищної, 
міської, 
районної у 
місті ради 

Призначаються на поса-
ди сільським, селищ-
ним, міським головою, 
головою районної у 
місті ради одноособово, 
а у випадках, передба-
чених законом,  
за погодженням з 
відповідними радами 
виконавчої влади 

Пункт 10 статті 42 та 
пункт 3 статті 54 Зако-
ну України “Про 
місцеве самоврядуван-
ня в Україні” 

На посади державних службовців можуть призначатися 
 без конкурсного відбору державні службовці 

Зараховані до 
кадрового  
резерву чи 
пройшли  
стажування,  
а також при 
прийнятті на 
роботу держав-
ного службов-
ця, який при-
пинив держав-
ну службу у 
зв’язку з 
відставкою 

За рішенням керівника 
відповідного державно-
го органу 

Статті 4, 15, 27 Закону 
України “Про держав-
ну службу”; Постанова 
Кабінету Міністрів 
України від 17 червня 
1994 р. № 423 

• Керівники, 
які згідно із за-
конодавством 
обираються або 
затверджують-
ся колегіаль-
ним органом; 
• керівники, 
які признача-
ються міні-
страми, 
керівниками  

За рішенням керівника 
відповідного державно-
го органу 

Статті 4, 15, 27 Закону 
України “Про держав-
ну службу”; постанова 
Кабінету Міністрів 
України від 30 серпня 
1995 р.  
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Продовження таблиці 4.2
інших цен-
тральних орга-
нів влади за по-
годженням з 
керівниками 
місцевих орга-
нів виконавчої 
влади; 
• спеціалісти 
при перемі-
щенні їх у ме-
жах одного 
державного ор-
гану на рівно-
значну або 
нижчу посаду  
з дотриманням 
вимог законо-
давства про 
працю; 
• державні 
службовці, які 
перебували на 
відповідних 
посадах у дер-
жавних органах 
та виконавчих 
органах рад, у 
тому числі в 
тих, що лікві-
дуються, до  
новостворених 
органів держав-
ної виконавчої 
влади і міс-
цевого само-
врядування 
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Закінчення таблиці 4.2
Випускники 
Української 
Академії дер-
жавного 
управління при 
Президентові 
України та її 
філіалів у 
державні орга-
ни, які  
направляли їх 
на навчання 

  

Особи, які нав-
чалися на умо-
вах державного 
контракту, у 
разі працев-
лаштування їх 
у державному 
органі, де вони 
працювали або 
були зараховані 
до кадрового 
резерву 

Переважне право на за-
йняття вакантної посади 
чи просування по 
службі без конкурсного 
відбору або стажування 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
1 вересня 1997 р. 
№ 949 

 

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про 
працю України, державні службовці патронатної служби можуть 
бути звільнені у разі зміни керівника або складу державного ор-
гану. У цьому випадку у трудовій книжці робиться запис із поси-
ланням на пункт 1 статті 40 Кодексу законів про працю України. 
Про наступне звільнення працівника можна не попереджати, але 
державному службовцеві патронатної служби надаються гарантії, 
пільги і компенсації, передбачені статтями 49, 49 Кодексу законів 
про працю України. 

 
 
 
 
 



 121 

4.3. Стажування державного службовця 
у державному органі 

 
Стажування – це спосіб набуття практичного досвіду, пере-

вірки професійного рівня і ділових якостей особи, яка претендує 
на посаду державного службовця у відповідному державному 
органі, яке триває до двох місяців зі збереженням заробітної пла-
ти за основним місцем роботи. 

Механізм проведення стажування регламентується статтею 
19 Закону України “Про державну службу” та Положенням про 
порядок стажування у державних органах, затвердженим Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. № 804. 

Стажування можуть проходити як особи, котрі вперше пре-
тендують на посаду державного службовця, так і державні 
службовці, які бажають зайняти більш високу посаду. 

Відбір кандидата на стажування проводиться з ініціативи ор-
гану, де має відбуватися стажування. При цьому необхідна пись-
мова заява самого стажиста та згода відповідних керівників за 
місцями його стажування та основної роботи. 

Працівники, які досягли пенсійного віку, до стажування не 
залучаються. 

Зарахування на стажування, терміни та зміни порядку його 
проходження оформляються наказом керівника державного орга-
ну, де проводиться стажування. 

Під час проходження стажування працівник повинен додер-
жуватися правил внутрішнього трудового розпорядку державного 
органу, де він проходить стажування. 

Стажування працівника проводиться з відривом від основної 
роботи. За працівником, направленим на стажування, зберігається 
його посада та заробітна плата за основним місцем роботи з по-
дальшим урахуванням змін розміру мінімальної заробітної плати 
відповідно до чинного законодавства. 

Стажисту за основним місцем роботи відшкодовуються та-
кож витрати на проїзд до місця стажування і назад, добові за час 
перебування в дорозі та найм житла. 

Витрати, пов’язані зі стажуванням спеціаліста, відшко-
довуються підприємствам, установам і організаціям державним 
органом, який запросив спеціаліста на стажування, за рахунок 
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коштів, передбачених на утримання цього органу. Державний ор-
ган провадить витрати на зазначені цілі за рахунок коштів, при-
значених на інші видатки. 

На період стажування в державному органі за стажистом 
закріплюється державний службовець, відповідальний за стажування. 

Зміст стажування визначається індивідуальним планом, що 
затверджується керівником структурного підрозділу органу, де 
проводиться стажування. 

Стажист за час проходження стажування повинен виконати 
індивідуальний план стажування. Після закінчення стажування 
стажист подає керівництву державного органу доповідну записку 
про стажування з висновками керівника структурного підрозділу 
щодо можливості використання стажиста на державній службі, а 
за основним місцем роботи – стислий письмовий звіт. 

За результатами стажування у державному органі стажисту 
видається довідка для подання за основним місцем роботи. 

Особа (не державний службовець), яка після успішного 
закінчення стажування виявила бажання працювати у даному 
державному органі, проходить конкурс відповідно до Положення 
про порядок проведення конкурсу при прийнятті осіб на роботу 
до органів державної виконавчої посади. При цьому їй надається 
перевага над особами, які беруть участь у даному конкурсі, але не 
проходили стажування. 

Державний службовець після успішного закінчення стажу-
вання може бути переведений на посаду за рішенням керівника 
відповідного державного органу без конкурсного відбору. 

Державний службовець, який пройшов стажування, може бу-
ти зарахований до кадрового резерву державного органу. 

 
 
 

4.4. Прийняття на роботу та просування 
по службі в органах місцевого 

самоврядування 
 
У виконавчих структурах органів місцевого самоврядування 

службовців обирають: за конкурсом, за призначенням, шляхом 
обрання, за контрактом. 
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Для проведення конкурсу розпорядженням сільського, се-
лищного, міського голови, голови районної, районної у місті, 
обласної ради утворюється конкурсна комісія, яку очолює секре-
тар сільської, селищної, міської ради, заступник голови районної, 
районної у місті, обласної ради. До складу комісії можуть вклю-
чатися керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів 
сільської, селищної, міської, районної у місті ради, посадові осо-
би виконавчих апаратів районної, обласної ради, працівники 
кадрової та юридичної служби, інші працівники. Інформація про 
конкурс на заміщення вакантних посад та умови конкурсу 
підлягають публікації у пресі та поширенню через інші засоби 
масової інформації не пізніше як за місяць до проведення конкур-
су, а також доводяться до відома працівників сільської, селищної, 
міської, районної у місті ради, їх виконавчих органів, працівників 
виконавчих апаратів районної, обласної ради. 

Рішення про проведення конкурсу та його умови (вимоги до 
рівня освіти, досвіду роботи, знання державної мови тощо) 
приймається сільським, селищним, міським головою, головою 
районної, районної у місті, обласної ради. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я 
сільського, селищного, міського голови, голови районної, 
районної у місті, обласної ради заяву, до якої додаються особовий 
листок обліку кадрів, автобіографія, копія документів про освіту, 
декларація про доходи, зобов’язання фінансового характеру, в 
тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї за фор-
мою, затвердженою Міністерством фінансів України. 

Засідання комісії оформляється протоколом, який підпису-
ється всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається 
сільському, селищному, міському голові, голові районної, 
районної у місті, обласної ради не пізніше як через два дні після 
голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу ок-
рему думку. 

Рішення про укладення трудового договору приймає 
сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у 
місті, обласної ради на підставі рішення комісії про переможця 
конкурсу. Інші учасники конкурсу можуть бути зараховані до 
кадрового резерву чи прийняті на стажування. 

З метою набуття практичного досвіду, перевірки профе-
сійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на 
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зайняття посад в органах місцевого самоврядування, призначення 
на які здійснюється сільським, селищним, міським головою, го-
ловою районної, районної у місті, обласної ради, може проводи-
тись їх стажування терміном до двох місяців. 

Відбір кандидата на стажування проводиться з ініціативи 
відповідного органу місцевого самоврядування, де має відбутися 
стажування. При цьому необхідна письмова заява самого стажис-
та, згода керівників за місцем його основної роботи та сільського, 
селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, 
обласної ради за місцем стажування. Працівники, які досягли 
встановленого Законом України “Про службу в органах місцевого 
самоврядування” граничного віку, до стажування не залучаються. 

Зарахування на стажування, терміни та зміни порядку його 
проходження оформляються розпорядженням сільського, селищ-
ного, міського голови, голови районної, районної у місті, 
обласної ради, де проводиться стажування. 

Особа, яка не є посадовою особою місцевого самоврядування 
чи державним службовцем, після успішного закінчення стажу-
вання при прийнятті на службу в органи місцевого самовряду-
вання проходить конкурс в установленому порядку. 

Посадова особа місцевого самоврядування або державний 
службовець після успішного закінчення стажування можуть бути 
переведені на службу в органи місцевого самоврядування за 
рішенням сільського, селищного, міського голови, голови ра-
йонної, районної у місті, обласної ради без конкурсного відбору 
або можуть бути зараховані до кадрового резерву посадових осіб 
відповідної ради. 

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування 
може встановлюватися випробування терміном до шести місяців. 
Випробування обумовлюється угодою сторін при укладенні тру-
дового договору. Умова про встановлення випробування повинна 
бути визначена в розпорядженні сільського, селищного, міського 
голови, голови районної, районної у місті, обласної ради про 
прийняття осіб на відповідну посаду. 

Якщо посадова особа у період випробування була відсутня 
на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших 
поважних причин, термін її випробування може бути подовжено 
на відповідну кількість днів, протягом яких вона була відсутня. 
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Коли термін випробування закінчився, а посадова особа про-
довжує працювати, то вона вважається такою, що витримала ви-
пробування, і наступне розірвання трудового договору 
допускається лише на загальних підставах, згідно з чинним зако-
нодавством. 

Якщо протягом терміну випробування встановлено невід-
повідність посадової особи посаді, на яку її прийнято, сільський, 
селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, об-
ласної ради протягом цього терміну має право розірвати трудо-
вий договір. Його розірвання на цій підставі може бути оскарже-
не посадовою особою в порядку, встановленому для розгляду 
трудових спорів у питаннях звільнення. Інші питання щодо вста-
новлення випробування при прийнятті на службу в органи 
місцевого самоврядування мають вирішуватися відповідно до 
Кодексу законів про працю України. 

В органах місцевого самоврядування є деяка специфіка щодо 
присвоєння рангів. 
1. Ранги, які відповідають посадам першої та другої категорії, а 

також ранги сільським, селищним, міським головам, головам 
районних, районних у містах рад присвоюються за рішенням 
відповідної ради в межах відповідної категорії посад. 

2. Ранги, які відповідають посадам третьої-сьомої категорії, 
присвоюються відповідно сільським, селищним, міським го-
ловою, головою обласної, районної, районної у місті ради. 

3. Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня 
професійної кваліфікації та результатів роботи. Особам, які 
вперше приймаються (обираються) на службу в органи 
місцевого самоврядування, присвоюється, як правило, най-
нижчий ранг, передбачений для відповідних категорій посад. 

4. Ранги присвоюються одночасно з прийняттям (обранням) на 
службу в органи місцевого самоврядування або призначен-
ням (обранням) на вищу посаду. 

5. Особам, які призначаються на посади з випробувальним 
терміном, ранги присвоюються після його закінчення, за ре-
зультатами роботи. Особам, які призначені на посади і мають 
ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги 
державного службовця, присвоєні за попереднім місцем ро-
боти, надбавка за ранг у період випробувального терміну 
проводиться відповідно до цих рангів. 
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6. Черговий ранг не може бути присвоєний посадовій особі, до 
якої протягом останнього року застосовувалися дисциплі-
нарні стягнення, а також у період перебування під слідством. 
Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може 
застосовуватися як захід дисциплінарного впливу. 
Посадова особа органу місцевого самоврядування може бути 

позбавлена рангу лише за вироком суду. 
Граничний вік перебування на службі в органах місцевого 

самоврядування становить 60 років для чоловіків і 55 років для 
жінок. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб 
місцевого самоврядування, які обираються на посади відповідно 
до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Досягнення посадовою особою місцевого самоврядування 
граничного віку перебування на службі в органах місцевого са-
моврядування є підставою для припинення служби. У разі 
необхідності термін перебування на службі в органах місцевого 
самоврядування може бути подовжено, але не більш як на п’ять 
років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голо-
ви районної, районної у місті та обласної ради. 

Подовження терміну перебування на службі в органах міс-
цевого самоврядування – право сільського, селищного, міського 
голови, голови районної, районної у місті, обласної рад, а не його 
обов’язком. Тому перебування на службі посадових осіб 
місцевого самоврядування подовжується у кожному випадку ок-
ремо за поданням керівника відповідного підрозділу виконавчого 
апарату районної, обласної ради або керівника відділу, 
управління, іншого виконавчого органу сільської, селищної, 
міської ради на термін залежно від конкретної ситуації. 

Рішення про подовження терміну перебування приймається 
сільським, селищним, міським головою, головою районної, 
районної у місті та обласної ради й оформляється відповідним 
розпорядженням. 

Відповідно до Закону України “Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” 
забороняється звільнення працівника за ініціативою власника або 
уповноваженого ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку. 
Тому посадова особа, термін перебування якої на службі в органах 
місцевого самоврядування подовжено в установленому порядку, 
не може до кінця цього терміну бути звільнена за ініціативою 
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керівника з мотивів досягнення цією особою граничного віку чи 
виходу на пенсію. Ця особа не може також бути переведена на вищу 
посаду, крім обрання відповідно до Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”. У разі потреби за погодженням сторін 
вона може бути переведена лише на рівнозначну чи нижчу посаду 
або на посаду радника чи консультанта. 

Посадова особа, термін перебування якої подовжено на 
службі в органах місцевого самоврядування, не може бути також 
переведена до іншого органу, оскільки такий перехід тягне за со-
бою звільнення з попереднього місця роботи, а прийняття на 
службу в органи місцевого самоврядування після досягнення гра-
ничного віку не допускається. 

Для призначення або продовження виплати пенсії посадовій 
особі, якій подовжено термін перебування на службі в органах 
місцевого самоврядування, згідно зі статтею 21 Закону України 
“Про службу в органах місцевого самоврядування”, місцевому 
органу соціального захисту населення або Пенсійного фонду 
України надається копія розпорядження, завірена печаткою та 
підписом із зазначенням дати. 

Оскільки обмеження щодо граничного віку не поширюється 
на посадових осіб органів місцевого самоврядування, які обира-
ються на відповідні посади згідно із Законом України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, у разі досягнення посадовою 
особою граничного віку перебування на службі в органах 
місцевого самоврядування в період перебування на виборній 
посаді, для призначення їй пенсії місцевим органам соціального 
захисту населення або Пенсійного фонду України надсилається 
лист за підписом сільського, селищного, міського голови, голови 
районної, районної у місті, обласної ради, а на голів – за підписом 
секретаря чи заступника голови відповідної ради. 

 
 
 

4.5. Особливості оплати праці, гарантії 
та заохочення державних службовців 
 
Оплата праці державних службовців повинна забезпечувати 

достатні матеріальні умови для незалежного виконання службо-
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вих обов’язків, сприяти укомплектуванню апарату державних ор-
ганів компетентними і досвідченими кадрами, стимулювати їх 
сумлінну та ініціативну працю. 

Заробітна плата державних службовців складається з: 
• посадових окладів; 
• доплати за ранги, яка виплачується державним службовцям 

щомісяця (у відсотках до посадового окладу); 
• надбавки за вислугу років на державній службі у таких роз-

мірах: понад 3 роки – 10% посадового окладу, понад 5 років 
– 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років 
– 30, понад 25 років – 40%; 

• премій, які виплачуються відповідно до внеску державного 
службовця у загальні результати роботи в межах фонду пре-
міювання, утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати 
праці та економії фонду оплати праці; 

• інших надбавок. 
Державним службовцям можуть встановлюватися такі 

види доплат: 
1) надбавки за високі досягнення у праці та виконання особ-

ливо важливої роботи (доплата у розмірі 50% від посадового 
окладу з урахуванням надбавок за ранг та вислугу років); 

2) доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх 
працівників (до 50% окладу відсутнього працівника), доп-
лата за виконання обов’язків жінок, які перебувають у 
відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 
шестирічного віку (у розмірі 30% посадового окладу жінки); 

3) доплата за науковий ступінь кандидата наук (15% від по-
садового окладу), за науковий ступінь доктора наук (20% 
від посадового окладу); 

4) надбавка за знання та використання іноземної мови в 
роботі: європейської – 15% від посадового окладу; угоро-
фінської або африканської, однієї східної – 15%; якщо дві 
іноземні мови, то доплата встановлюється у розмірі 25% від 
посадового окладу; 

5) інші надбавки і доплати, а також надання матеріальної до-
помоги для вирішення соціально-побутових питань (див. По-
станову КМУ від 13 грудня 1999 р. № 228). 
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Умови оплати праці державних службовців, розміри їх поса-
дових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визна-
чаються Кабінетом Міністрів України. 

Джерелом формування фонду оплати праці державних 
службовців є Державний бюджет України та інші джерела, 
визначені для цієї мети положеннями про органи державної 
виконавчої влади, затвердженими Указами Президента України 
та Постановами Кабінету Міністрів України. 

Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою 
для зменшення посадових окладів, надбавок до них та 
фінансування інших передбачених цим Законом гарантій, пільг і 
компенсацій. 

За сумлінну безперервну працю в державних органах (не 
менш ніж 10 років), зразкове виконання трудових обов’язків дер-
жавним службовцям з 2003 року видається грошова винагорода 
раз на 5 років відповідно до Постанови КМУ від 24 лютого 
2003 р. № 212 у таких розмірах: 
• за 10 років сумлінної роботи – середньомісячна заробітна 

плата; 
• за 15 років – дві; 
• за 20 років – три; 
• за 25 років – чотири; 
• за 30 років – п’ять. 

За особливі трудові заслуги державні службовці представля-
ються до державних нагород та присвоєння почесних звань. 

Підставою для виплати грошової винагороди є рішення 
керівника відповідного органу державної влади. 

Державним службовцям надається щорічна відпустка 
тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не пере-
дбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оз-
доровлення у розмірі посадового окладу. 

Державним службовцям, що мають стаж роботи в державних 
органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана 
відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок та умови 
надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються 
Кабінетом Міністрів України. 

Державні службовці мають також право на творчі відпустки 
за умови успішного поєднання основної роботи із творчою діяль-
ністю для: 
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• закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня канди-
дата наук (до трьох місяців); 

• закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
наук (до шести місяців); 

• написання підручника, монографії, довідника або іншої 
наукової праці (до трьох місяців). 
Творча відпустка для закінчення дисертації на здобуття нау-

кового ступеня кандидата чи доктора наук надається на підставі 
заяви працівника та рекомендації наукової (науково-технічної) 
ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради ви-
щого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації чи науково-
дослідного інституту відповідного профілю про доцільність на-
дання творчої відпустки. Для отримання рекомендації про 
доцільність надання творчої відпустки здобувач наукового ступе-
ня повинен зробити наукову доповідь на засіданні кафедри, 
відділу або лабораторії, де проводиться наукова робота. За ре-
зультатами доповіді кафедра, відділ, лабораторія подають вченій 
раді мотивований висновок з обґрунтуванням тривалості творчої 
відпустки. 

Творча відпустка не надається для закінчення дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук особам, які 
закінчили відповідно аспірантуру чи докторантуру, а також здо-
бувачу одного й того ж наукового ступеня повторно. 

Творча відпустка для написання підручника чи наукової 
праці надається на підставі заяви службовця та довідки видав-
ництва про включення підручника чи наукової праці до плану 
випуску видання на поточний рік. Якщо підручник чи наукова 
праця створюється авторським колективом, творча відпустка 
надається одному з його членів за письмовою заявою, 
підписаною всіма членами авторського колективу. 

На час творчих відпусток за державним службовцем 
зберігається місце роботи (посада) та заробітна плата. 

Державні службовці забезпечуються житлом у встановлено-
му порядку із державного фонду. 

Державні службовці, які займають посади першої-четвертої 
категорії, мають право на першочергове встановлення квартир-
них телефонів. 

На індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або 
для придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків 
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державним службовцям, які потребують відповідно до чинного 
законодавства поліпшення житлових умов, надається земельна 
ділянка та безвідсотковий кредит на строк до 20 років. Умови на-
дання кредиту визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Державні службовці та члени їх сімей, які проживають разом 
з ними, користуються у встановленому порядку безкоштовним 
медичним обслуговуванням у державних закладах охорони здо-
ров’я. Цими ж закладами вони обслуговуються після виходу на 
пенсію. 

 
 
 
4.6. Пенсійне забезпечення і грошова 
допомога державним службовцям 

 
Пенсія державним службовцям виплачується за рахунок 

держави. На одержання пенсії державних службовців мають 
право особи, які досягли встановленого законодавством України 
пенсійного віку, за наявності загального трудового стажу для 
чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не менше 20 років, у 
тому числі стажу державної служби – не менше 10 років, які на 
час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державної 
служби. Також на пенсійне забезпечення державного службовця 
мають права особи, які мають стаж: роботи на державних по-
садах не менше 20 років, незалежно від того, де вони працюва-
тимуть на момент досягнення ними пенсійного віку. 

Зазначеним особам призначаються пенсії в розмірі 80% від 
суми їх посадового (чинного) окладу з урахуванням надбавок, 
передбачених цим Законом, без обмеження граничного розміру 
пенсій. 

Посадові особи місцевого самоврядування мають право на 
пенсію: 
• у випадках, якщо вони працювали на виборних посадах в ор-

ганах місцевого самоврядування 8 років і більше, за 
наявності трудового стажу для чоловіків – не менше 25 років, 
для жінок – не менше 20 років; 

• якщо вони мають стаж державної служби в органах 
місцевого самоврядування не менше 10 років, за наявності 
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трудового стажу для чоловіків – не менше 25 років, для 
жінок – не менше 20 років. 
Пенсія посадовим особам місцевого самоврядування 

призначається у розмірі 80% від суми їх посадового окладу з ура-
хуванням надбавок за ранг, за вислугу років, але не більше 90% 
посадового окладу з урахуваннями надбавок. 

Пенсія державному службовцю виплачується у повному 
розмірі, незалежно від його заробітку (прибутку), одержуваного 
після виходу на пенсію. 

За кожний повний рік роботи понад 10 років на державній 
службі пенсія збільшується на 1% заробітку, але не більше 90% 
посадового (чинного) окладу з урахуванням надбавок, передба-
чених Законом “Про державну службу”. 

Державний службовець, звільнений з державної служби у 
зв’язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з викори-
станням свого посадового становища, або вчиненням 
корупційного діяння, позбавляється права на отримання пенсій, 
передбаченого цією статтею. У таких випадках пенсія державно-
му службовцю призначається на загальних підставах. 

Державним службовцям у разі виходу на пенсію при 
наявності стажу державної служби не менше 10 років 
виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових 
окладів. 

 
 
 

4.7. Порядок обчислення стажу роботи 
в органах державної служби 

 
Порядок визначення стажу державної служби вста-

новлюється Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 
2000 р. № 1113. 

До стажу державної служби зараховується робота (служба): 
• на посадах державних службовців у державних органах, пе-

редбачених у статті 25 Закону України “Про державну служ-
бу”, а також на посадах, віднесених Кабінетом Міністрів 
України до відповідної категорії посад державних 
службовців; 
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• на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті 
органів прокуратури, судів, нотаріату, дипломатичної служ-
би, митного контролю, внутрішніх справ, служби безпеки, 
інших органів управління військових формувань, державної 
податкової та контрольно-ревізійної служби; 

• на посадах керівних працівників і спеціалістів державних 
органів колишніх УРСР та інших республік, а також колиш-
нього СРСР згідно з додатком; 

• на посадах суддів, слідчих, прокурорів, інших службових 
осіб, яким присвоєно персональні звання; 

• на посадах керівних працівників і спеціалістів в органах, що 
згідно з чинним законодавством здійснюють державний на-
гляд за охороною праці; 

• на посадах спеціалістів органів виконання покарань, які не 
мають спеціальних звань; 

• на посадах керівних працівників і спеціалістів апарату 
Національного банку України, Республіканського банку 
Криму, управління по місту Києву та Київській області, об-
ласних управлінь Національного банку України; 

• на посадах керівних працівників і спеціалістів Фонду 
соціального захисту інвалідів; 

• на посадах керівних працівників і спеціалістів державних 
архівів областей та їх філіалів, державних архівів міст Києва 
і Севастополя; 

• на посадах керівних працівників і спеціалістів Державної 
інспекції навчальних закладів при Міністерстві освіти 
України; 

• на посадах керівних працівників і спеціалістів Державного 
архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим. 
До стажу державної служби включається також: 

• період, коли державний службовець не працював з поважних 
причин, але залишався у трудових відносинах з державним 
органом; 

• час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку 
трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медичними 
показаннями дитині потрібен домашній догляд, – період 
додаткової відпустки без збереження заробітної плати 
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш 
ніж до досягнення дитиною віку шести років; 
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• час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до 
направлення на підвищення кваліфікації працівник працював 
у державному органі; 

• час військової служби у Збройних Силах та інших військових 
формуваннях; 

• час роботи: 
 за кордоном за направленням державних органів, якщо 

до цього працівник працював у таких органах і протягом 
трьох місяців після повернення з-за кордону, не врахо-
вуючи часу на проїзд, влаштувався на роботу в держав-
ний орган; 

 на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті 
організацій, створених на базі ліквідованих міністерств, 
яким делеговано функції управління майном організацій 
і підприємств, заснованих на загальнодержавній 
власності; в організаціях, передбачених абзацом 4 пунк-
ту 3 Положення, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 грудня 1993 р. № 1049; 

 на посадах керівних працівників і спеціалістів у Держав-
ному центрі зайнятості та місцевих центрах зайнятості; 

 на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 
цього Порядку і додатку до нього, якщо при просуванні 
по службі вони зайняли посади державних службовців; 

 час навчання в аспірантурі або докторантурі Української 
Академії державного управління при Президентові 
України з відривом від роботи, якщо до вступу до 
аспірантури або докторантури аспірант чи докторант пе-
ребував на державній службі й після закінчення навчан-
ня повернувся на державну службу; 

 на посадах керівних працівників і спеціалістів 
Державної інспекції закладів освіти при Міністерстві 
освіти України; 

 на посадах керівників, їхніх заступників, головних 
інженерів державних підприємств, установ, організацій, 
якщо безпосередньо з цих посад вони призначені 
(обрані) на посади державних службовців першої-
четвертої категорій; 

 на посадах, визначених переліком посад наукових 
працівників державних наукових установ, організацій та 
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посад науково-педагогічних працівників державних ви-
щих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, пере-
бування на яких дає право на отримання пенсії та 
грошової допомоги при виході на пенсію відповідно до 
Закону України “Про наукову і науково-технічну 
діяльність” і Постанови Кабінету Міністрів України від 
27 травня 1999 р. № 923 від дати присудження наукового 
ступеня або присвоєння вченого звання; 

 на посадах керівних працівників і спеціалістів 
Національної комісії регулювання електроенергетики 
України та її територіальних представництв. 

Документом для визначення стажу державної служби є 
трудова книжка та інші документи, які відповідно до чинного за-
конодавства підтверджують стаж роботи. 

 
 
 

4.8. Механізм припинення 
державно-службових відносин 

 
Основними підставами припинення державної служби є: 

1) порушення умов реалізації прав на державну службу (ст. 4 
Закону); 

2) недотримання пов’язаних із проходженням державної служ-
би вимог, передбачених статтею 16 Закону; 

3) досягнення державним службовцем граничного віку перебу-
вання на державній службі (ст. 23 Закону); 

4) відставка державних службовців, які обіймають посади 
першої або другої категорії (ст. 31 Закону); 

5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають пе-
ребуванню державного службовця на державній службі (ст. 
12 Закону); 

6) відмова державного службовця від прийняття або порушення 
Присяги, передбачена статтею 17 Закону; 

7) неподання державним службовцем або подання неправдивих 
відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 За-
кону; 
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8) введення в дію звинувачувального вироку, який стосується 
державного службовця. 
Основними формами припинення державно-службових 

відносин є відставка та звільнення. 
Відставка – це припинення державної служби службов-

цем, який обіймає посаду першої або другої категорії, за його 
письмовою заявою. 

Підставами для відставки є: 
• принципова незгода з рішеннями державного органу чи поса-

дової особи; 
• етичні перешкоди для перебування на державній службі; 

примушування державного службовця до виконання рішення 
державного органу чи посадової особи, яке суперечить чин-
ному законодавству, що може заподіяти значної матеріальної 
або моральної шкоди державі, підприємствам, установам, 
організаціям або об’єднанням громадян, громадянину; 

• стан здоров’я, що перешкоджає виконанню службових пов-
новажень (за наявності медичного висновку). Звільнення – це 
припинення державно-службових відносин за ініціативи 
державного службовця, ініціативи керівника або за спільним 
бажанням обох сторін. Такий вид звільнення регулюється 
відносинами трудового права. 
Продовження перебування на державній службі у випадку 

досягнення державним службовцем граничного віку здійснюється 
за погодженням з Головним управлінням державної служби що-
річно упродовж 5 років. Ці службовці після закінчення вказаного 
терміну можуть в окремих випадках працювати на посадах 
радників або консультантів. 

Державно-правові відносини припиняються виданням право-
мочним органом чи посадовою особою адміністративного акта про 
звільнення державного службовця з посади чи його відставку. 

 
 
 
Ключові слова і терміни: 

• Присяга державного службовця  
• випробування при прийнятті на державну службу 
• конкурс при прийнятті на державну службу 
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• призначення на посади 
• присвоєння рангів 
• просування по службі 
• службова кар’єра 
• стажування 
• державно-службові відносини 
• граничний вік 
• робота за сумісництвом 
• посадовий оклад 
• надбавки до посадового окладу 
• грошова допомога 
• пенсійне забезпечення 
• стаж роботи державного службовця 
• відставка державного службовця 
• звільнення державного службовця 

 
 
 
Контрольні питання 

1. Який механізм вступу на державну службу? 
2. Які відомості зобов’язані подати про себе кандидати на по-

сади державної служби? 
3. Поясніть механізм проходження випробування при вступі на 

державну службу. 
4. Чи проходять конкурс державні службовці, які займають 

патронатні посади? 
5. Який механізм проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад в системі державної служби? Які переваги і недоліки в 
нинішніх умовах ви можете виділити? 

6. Чи може бути присвоєний черговий ранг державному 
службовцеві, якщо в нього є дисциплінарні стягнення? 

7. Які види грошової допомоги використовуються в системі 
державної служби? 

8. З чого складається заробітна плата державного службовця? 
9. Який розмір надбавки до посадового окладу буде мати дер-

жавний службовець, який захистив кандидатську дисер-
тацію і тиждень працював із інвестиційним проектом, ви-
користовуючи при цьому німецьку мову? 
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10. Чи має право на додаткову відпустку державний службо-
вець, який пропрацював у системі державної служби 20 
років? 

11. Якщо службовець органів місцевого самоврядування був раз 
обраний на виборну посаду на чотирирічний термін, чи має 
право він на пенсію державного службовця? 

12. Який механізм присвоєння рангів у системі державної служби? 
13. Чи є особливості у присвоєнні рангів в органах місцевого са-

моврядування? 
14. Чи може розраховувати на пенсії державного службовця 

особа, яка 20 років пропрацювала на посадах у державних 
установах, а на пенсію вийшла, працюючи в комерційній 
установі? 

15. Який механізм визначення розміру пенсії у системі 
державної служби? 

16. Які засоби стимулювання ви можете виділити, характери-
зуючи працю державного службовця? 

17. Поясність механізм обчислення стажу роботи державного 
службовця. 

18. Якщо державний службовець займається викладацькою ро-
ботою, чи правомірні його дії? 

19. Що передбачає робота за сумісництвом у системі 
державної служби? 

20. Які причини можуть слугувати для припинення державно-
службових відносин? 
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