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Інформація щодо кількісного та якісного складу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування підготовлена Національним агентством України з питань 

державної служби на основі даних Пенсійного фонду України (форма №6-ПФ) та Державної служби статистики України (форма № 9-ДС). 
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КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ СТАНОМ НА 01.01.2015 

380 257 -   загальна кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 

295 709-   загальна кількість державних службовців; 

84 548  -   загальна кількість посадових осіб місцевого самоврядування; 

285 243  - загальна кількість жінок, які працюють на державній службі та в органах місцевого самоврядування, що 
становить 75,0% від загальної кількості державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування; 

221 096 - кількість жінок, які працюють на державній службі, що становить 74,8% від загальної кількості 
державних службовців; 

64 147 - кількість жінок, які працюють в органах місцевого самоврядування, що становить 75,9% від загальної 
кількості посадових осіб місцевого самоврядування; 

95 014  -  загальна кількість чоловіків, які працюють на державній службі та в органах місцевого самоврядування, що 
становить 25,0% від загальної кількості державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування; 

74 613 - кількість чоловіків, які працюють на державній службі, що становить 25,2% від загальної кількості 
державних службовців; 

20 401 - кількість чоловіків, які працюють в органах місцевого самоврядування, що становить  24,1% від загальної 
кількості посадових осіб місцевого самоврядування; 

117 595  -  загальна кількість державних службовців, яким призначено пенсію відповідно до Закону України «Про 
державну службу» (за оперативними даними); 

3304,3 грн. - середній розмір місячної пенсії державних службовців (за оперативними даними); 

24 483  -  загальна кількість посадових осіб місцевого самоврядування, яким призначено пенсію відповідно до Закону 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (за оперативними даними); 

2979,71 грн. - середній розмір місячної пенсії посадових осіб місцевого самоврядування (за оперативними даними). 

3817 грн. - середньомісячна заробітна плата за видом економічної діяльності «Державне управління й оборона; 
обов'язкове соціальне страхування». 
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1. ВІДОМОСТІ ЩОДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Органи і установи, що забезпечують здійснення 
повноважень Президента України, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України  

3150 

Державні органи України  3380 

Міністерства 7750 

ЦОВВ 10691 

Територіальні органи міністерств, інших ЦОВВ 174349 

Місцеві державні адміністрації  64542 

Органи судової влади і прокуратури 29499 

Державні установи та організації 2348 

Всього державних службовців:  295709 

Обласні ради 1256 

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети  37804 

Районні ради 4540 

Сільські і селищні ради та їх виконавчі комітети  40948 

Всього посадових осіб місцевого самоврядування 84548 

Загалом державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування: 

380257 
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2. КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД 
2.1. Відомості щодо загальної кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (за період 

з 2005 по 2014 рр.) 

 

 

Станом на 01.01.2015 р. в Україні налічується 380257 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що 

становить 0,88% від загальної чисельності населення (42928,9 тис. осіб). 
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2.2. Відомості щодо кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (за період з 2005         

по 2014 рр.) 
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2.3. Відомості щодо кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у розрізі регіонів 

(станом на 01.01.2015) 
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2.4. Відомості щодо кількості посадових осіб місцевого самоврядування (станом на 01.01.2015) 

Назва регіону  
Облікова кількість посадових осіб , осіб   

в обласних радах  в районних радах в селищних та сільських радах  в міських, районних у містах радах 

Україна 1256 4540 40948 37804 

Вінницька область 36 230 2569 1144 

Волинська область 41 150 1615 831 

Дніпропетровська область 62 237 1624 4985 

Донецька область 42 128 1073 3096 

Житомирська область 39 208 2218 1042 

Закарпатська область 39 172 1295 681 

Запорізька область 50 189 1236 2229 

Івано-франківська область 45 177 1820 1060 

Київська область 44 221 2470 1783 

Кіровоградська область 39 201 1609 924 

Луганська область - 118 795 689 

Львівська область 98 257 2703 2636 

Миколаївська область 35 166 967 1353 

Одеська область 93 261 1942 2412 

Полтавська область 41 236 2013 1722 

Рівненська область 47 150 1560 786 

Сумська область 43 172 1698 1385 

Тернопільська область 39 199 1959 615 

Харківська область 61 227 1862 3314 

Херсонська область 24 152 1309 987 

Хмельницька область 40 177 1863 1246 

Черкаська область 41 207 1999 1210 

Чернівецька область 36 130 974 651 

Чернігівська область 54 175 1775 1023 

м. Київ 167 - - - 
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2.5. Відомості щодо співвідношення чисельності жителів до чисельності державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування в розрізі регіонів (станом на 01.01.2015 р.) 

Назва області (регіону) 
Чисельність наявного 
населення, тис. осіб 

Чисельність посадових 
осіб місцевого 

самоврядування 

Кількість жителів на одну 
посадову особу місцевого 

самоврядування 

Чисельність державних 
службовців 

Кількість жителів на 
одного державного 

службовця 

Україна, всього 42928,9 84548 508 295709 145 

Вінницька область 1610,6 3979 405 11502 140 

Волинська область 1042,9 2637 395 8127 128 

Дніпропетровська область 3276,6 6908 474 18445 178 

Донецька область 4297 4339 990 9162 469 

Житомирська область 1256 3507 358 9960 126 

Закарпатська область 1259,6 2187 576 8251 153 

Запорізька область 1765,9 3704 477 11548 153 

Івано-Франківська область 1382,6 3102 446 8904 155 

Київська область 1729,2 4518 383 12851 135 

Кіровоградська область 980,6 2773 354 8312 118 

Луганська область 2220 1602 1386 5218 425 

Львівська область 2537,8 5694 446 15408 165 

Миколаївська область 1164,3 2521 462 9060 129 

Одеська область 2396,4 4708 509 15482 155 

Полтавська область 1449 4012 361 10665 136 

Рівненська область 1161,2 2543 457 8259 141 

Сумська область 1123,4 3298 341 9165 123 

Тернопільська область 1069,9 2812 380 7831 137 

Харківська область 2731,3 5464 500 17265 158 

Херсонська область 1067,9 2472 432 7662 139 

Хмельницька область 1301,2 3326 391 9490 137 

Черкаська область 1251,8 3457 362 8719 144 

Чернівецька область 910 1791 508 6400 142 

Чернігівська область 1055,7 3027 349 9104 116 

м.Київ 2888 167 17293 48919 59 
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2.6. Відомості щодо розподілу кількості державних службовців за категоріями посад (станом на 01.01.2015 р.) 

 

 

 Станом на 01.01.2015 р. частка державних службовців, які займають посади керівників, становить 26,27%, а частка державних 

службовців, що займають посади спеціалістів, - відповідно 73,72 %. 
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3. СПІВВІДНОШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК 
3.1. Відомості щодо співвідношення кількості чоловіків/жінок на державній службі та службі в органах місцевого 

самоврядування (за період з 2005 по 2014 рр.) 

 

 

Співвідношення кількості чоловіків/жінок до загальної чисельності державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування станом на 01.01.2015 р. становить 25 % чоловіків та 75 % жінок. 
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3.2. Відомості щодо динаміки співвідношення кількості чоловіків/жінок на державній службі та службі в органах 

місцевого самоврядування (за період з 2005 по 2014 рр.) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всього 339016 350770 364263 379289 384197 379283 367308 372856 433 269 380 257 

Жінок, осіб 255613 263889 274862 286403 290536 288215 280903 285765 327 251 285 243 

Жінок, % 75,4 75,2 75,5 75,5 75,6 76 76,5 76,6 75,5 75,0 

Чоловіків, 
осіб 

83403 86881 89401 92886 93661 91068 86405 87091 106 018 95 014 

Чоловіків, % 24,6 24,8 24,5 24,5 24,4 24 23,5 23,4 24,5 25,0 
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3.3. Відомості щодо розподілу чоловіків та жінок на державній службі за віком (станом на 01.01.2015 р.) 
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3.4. Відомості щодо розподілу чоловіків та жінок на службі в органах місцевого самоврядування за віком (станом         

на 01.01.2015 р.) 
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4. ОСВІТА, ДОСВІД РОБОТИ 
4.1. Відомості щодо розподілу кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за стажем 

роботи (станом на 01.01.2015 р.) 
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4.2. Відомості щодо освітнього рівня державних службовців (за період з 2005 по 2014 рр.) 
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4.3. Відомості щодо освітнього рівня державних службовців станом на (станом на 01.01.2015 р.) 
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4.4. Відомості щодо освітнього рівня посадових осіб місцевого самоврядування (за період з 2005 по 2014 рр.) 
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4.5. Відомості щодо освітнього рівня посадових осіб місцевого самврядування (станом на 01.01.2015 р.) 
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4.6. Відомості щодо динаміки підвищення кваліфікації державних службовців (за період з 2005 по 2014 рр.) 
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4.7. Відомості щодо кількості державних службовців, які підвищили кваліфікацію у 2014 році, за категоріями посад 
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4.8. Відомості щодо динаміки підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (за період  з 2005 по 

2014 рр.) 
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4.9. Відомості щодо кількості посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію у 2014 році, за 

категоріями посад 

 



25 

 

5. РУХ КАДРІВ 
5.1. Відомості щодо кількості прийнятих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (за період 

з 2005 по 2014 рр.) 
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5.2. Відомості щодо підстав прийняття на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування (станом         

на 01.01.2015 р.) 
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5.3. Відомості щодо кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що вибули               

(за період з 2005 по 2014 рр.) 
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5.4. Відомості щодо підстав вибуття державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (станом           

на 01.01.2015 р.) 
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6. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
6.1. Відомості щодо кількості  та середнього розміру пенсій державних службовців, яким призначено пенсію 

відповідно до Закону України «Про державну службу» (за період з 2005 по 2014 рр.) 
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6.2. Відомості щодо кількості та середнього розміру пенсій посадових осіб місцевого самоврядування, яким 

призначено пенсію відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (за період з 2005 по 

2014 рр.) 
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7. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
7.1. Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (станом на 01.01.2015 р.) 
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