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змін, істотних деталях і тон-

кощах



ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

jpnj dn qepbPqmnЇ depf`bhjpnj dn qepbPqmnЇ depf`bh

Ми повинні швидко створити дієздат-
ну виконавчу владу, яка невідкладно 
займеть ся най більш ураженими галу-
зями економіки і соціальною сферою. 
Першочергове завдання на цьому шля-
ху — реформування системи влади і, 
перш за все, Кабінету Міністрів.

Віктор ЯНУКОВИЧ

„План модернізації держав но го 
управління” є спробою проана-
лізувати  ключові зав дан ня у 
реалізації ідеї сервіс ної дер-
жави в Україні та за пропонува-
ти меха нізми ре фор  мування 
дер жав ного управ ління та дер-
жавної служби з метою їх 
приведення у відпо від ність із 
принципами і практика ми де-
мократичного уря дування.



ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ Україна з моменту здобуття незалежності ви бу -

довує сучасну державу. На жаль, успіхи на цьо му шляху 

далекі від бажаного. Сьогодні пере січному громадянину 

протиставляється украй заплутаний механізм розв’я-

зання йо го наболілих питань. Держава досить часто 

працює сама на себе, постійно множачи кількість ор-

ганів влади та чисельність чиновництва, вишу куючи 

додаткові можливості для нав’я зу ван ня платних послуг 

та непрозорих дозвільних про цедур, які під гаслом їх 

спрощення дедалі ускладнюються. ЗМІ ряс ніють 

викриттям фактів корупції, мар но тратства, недбаль ст-

ва, натомість нарікати на неякісну послу гу гро мадянин 

зму шений у тому ж органі, який її надав. Така неза-

хищеність перед армією чинов  ницт ва та хитро мудрий 

ме ханізм оскар ження рішень зводять нанівець будь-

яке бажання шу ка ти по рятунку у довже лезних кори-

дорах влади.

Певна річ, є низка схвальних кроків, які спри яють 

поліпшенню ситуації та розв’язанню окре мих болючих 

питань. Та сподіватися пе реорієн тувати державний 

механізм на розбу  до ву сучасної країни, розвиток 

українського сус пільства та задоволення потреб 

кожного окремо взятого громадянина лише через точ-

кові дії мар но. Потрібно змінити саму парадигму дер-

жавного управління, зламати нарешті існуючі догми в 

управлінні державою та взяти на озброєння досвід 

успішних демократичних країн. 

Перший крок на шляху розбудови „держави для 

громадян” — упорядкування системи та структури 

органів виконавчої влади за функціональним принципом. 

Це найболючіші зміни, це невідомість для багатьох 

чиновників і породжені нею острах і спротив. Та досвід 

успішних країн переконує, що це єдиний шлях до 

сервісної держави, а зволікання з оптимізацією 

державного управління лише заганяє Україну у глухий 

кут та багатократно збільшує вартість і болісність 

реформування у майбутньому. Без чіткого визначення, 

хто відповідальний за формування політики, інспекційну 

діяльність, управління об’єктами державної власності 

чи якісне надання послуг годі вести мову про сучасне 

державне управління. 



Певна річ, такі перетворення неможливі без досвідченого персоналу, 

спро мож ного втілити європейські принципи в Україні, без нової якості 

кадрової політики. Чинне законодавство про державну службу, на жаль, 

вичерпало свої можливості і сьогодні лише сповільнює профе сіо на лізацію 

чиновництва. Політична заангажованість та недостатня соціальна за-

хищеність поряд з іншими негараздами є каталізатором корумпованості та 

однією з ос нов них причин низької ефективності державної служби. 

Інституційна пам’ять — це не просто модний вираз, це основа внутрішньої 

безпеки держави і гарантія її сталого розвитку. Державна служба й досі з 

політичних мотивів втрачає талановитих людей і марнує свій потенціал. На 

жаль, чітку залежність між професійною політично нейтральною державною 

службою та ефективністю дер жави частина суспільства не усвідомлює, тому 

Уряд має бути готовим до того, що модернізація державної служби і 

неминучі при цьому значні фінансові затрати стануть украй непопулярним 

кроком і можуть спровокувати шквал обурення. 

Сьогодні дедалі частіше шельмуються у пресі політики і чиновники, 

нездат ні вести за собою країну. Та чи приділяємо ми достатньо уваги 

розвит ку лідерства, чи вкла даємо на леж ні кошти і зусилля у розвиток 

вищо го корпусу державної служби? Адже частина керівників має 

академічну освіту і гостро потребує інтенсивного озброєння сучас ними 

знаннями, вмін нями і навичками. Варто лише вітати утворення Школи 

вищого кор пусу державної служби та її ініціативи щодо розвитку керівного 

складу чинов ницт ва, проте без ши рокої підтримки та визнання такі зусилля 

не принесуть очікуваного результату.

Інше складне питання — електронне урядування. Так, безсумнівно, 

частина громадян до нього неготова, та чи це є виправданням украй 

незначних здобутків у цьому напрямі? Адже факт, що досить велика частка 

людей похилого віку, причому і з віддалених районів, успішно користуються 

мобільним зв’язком. То може, причина швидше криється у небажанні 

змінювати звичний стан речей та непевності, у якого ж чергового монстра 

може втілитися реалізація такої ініціативи в українських реаліях? Те ж саме 

можна сказати і про електронну державну службу, реалізація якої є швид-

ше не питанням технічного розвитку, а проблемою усвідом лення перспек-

тивності цього шляху та подоланням держав ними службовцями уста-

леного психологічного бар’єру.

Безсумнівно одне — без рішучої модернізації держави, без кардинальних 

боліс них та інколи непопулярних, та вкрай необхідних змін Україна не 

посяде у світі те місце, яке по праву відведене їй історією та про яке ми 

сьогодні все частіше во ліємо і не згадувати. Саме націленість на стратегічні 

перетворення пронизує про поновані у збірнику пропозиції та покликана 

втілити у життя ідею сервісної держави. 



РОЗДІЛ ІРОЗДІЛ І

lndepmPg`0P“ qŠprjŠrphlndepmPg`0P“ qŠprjŠrph  
bhjnm`b)nЇ bk`dhbhjnm`b)nЇ bk`dh

В Україні виконавча влада за га лом 
та Уряд зокрема не ви ко нують свого 
головного при зна чення — не стимулюють 
сус пільний розвиток. Дер жава фактично 
ніколи не мала влас ної стратегії 
розвитку. То му „плодіння” нових ор-
га нів, посад та функцій (насамперед 
дозвільних та конт ролюючих), веде 
лише до роз ростання державного апа-
ра ту, але залишає стабільно низькою 
якість державних послуг. Політики здо-
бувають міністерські посади, не маючи 
уявлення про необхідні реформи, дбаючи 
здебільшого про доступ до ресурсів. 

Стратегія модернізації України. 
Бачення незалежних експертів // 

„Дзеркало тижня”. 
№ 48 (776) 12—18 грудня 2009 року
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІН

Ключовими елементами адміністративної реформи є модернізація 
інституціональної структури і системи органів виконавчої влади та їх персоналу. 
Зазначені напрями реформи об’єднує принцип розмежування адміністративних 
та політичних функцій та посад, коли визначення політичного спрямування 
діяльності виконавчої влади повністю відокрем лене від професійної державної 
служби. Ці засади реалізуються завдяки формуванню нових типів органів з 
чітко визначеним набором функцій та розмежуванням політичних та 
адміністративних посад. 

ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА:ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА:
За роки незалежності система державного управління радянського типу з влас    -
тивими їй командними та адміністративними підходами не була реформована. 
Європейські пріоритети України, які всі 18 років неза леж ності визнавалися як 
основні, не підкріплювалися реальними кроками. 

Не було жодних комплексних спроб модернізувати державне управ ління та повер-
ну ти його обличчям до громадян. Постійно збільшувалася кількість органів, дер-
жавних службовців та їх керівників. 

Пропонується якісно новий підхід, який відповідає європейським стан-
дартам дер жав  ного менеджменту і наближає державу до статусу інституту, що 
обслуговує громадян, тобто робить її не знаряддям при мусу, а державою для 
людей, де чи новники надають якісні послуги, розраховуючи на кошти платників 
податків, а не на хабарі.

Що дає реформа?Що дає реформа?

• прозору систему державної влади, підзвітну суспільству, де кожен знає, 
хто за що відповідає і кому підконтрольний

чіткі критерії для утворення нових органів унеможливлять волюнтаристське зрос-
тання їх кількості без громадської експертизи. Відтепер жодний орган не зможе 
втручатися в життя суспільства без чітко прописаних у законодавстві повноважень 
на це та процедур їх здійснення;

• прозору систему надання державних послуг
єдиний реєстр державних послуг з регламентами їх надання стане перешкодою 
для неконтрольованого збільшення кількості штучно нав’язаних державою обов’яз-
кових послуг та контрольно-наглядових функцій, які сьогодні переобтяжують 
громадян і підприємців. Кожен чиновник стане відповідальним за якість наданих 
ним суспільству послуг, а його керівник — за роботу чиновника; 

• жорстке обмеження чисельності державного апарату і витрат на нього
захищеність державного службовця від змін урядів збільшить привабливість дер-
жавної служби для молодих та здібних професіоналів, позбавить державний апарат 
від нечесних і нерадивих чиновників. Політична нейтральність службовців дає 
змогу підвищити законність у здійсненні державного управління з гарантуванням 
високого рівня соціальних стандартів для усіх верств суспільства;



9

• збільшення внутрішніх і зовнішніх інвестицій у країну завдяки про зорій 
і передбачуваній системі дер жав ного регулювання

коли державні органи почнуть працювати за встановленими правилами та регла-
ментами надання послуг, а громадянин буде повністю певний того, де отримати 
відповідну послугу та хто має його перевіряти, а хто — ні, не виникатиме умов для 
корупційних зловживань, економіка вийде з тіні, а інвестори, відчувши стабільність 
правил на ринку, прийдуть в Україну;

• потужний антикорупційний механізм
усунення інституційного конфлікту повноважень та дерегуляційні підходи в 
державному управлінні зменшать можливе поле корупційних ризиків, позбавить 
корупціонерів та нечесних чиновників можливості вимагати хабарі та обтяжувати 
суспільство незаконними поборами.

ДЛЯ ВЛАДИ:ДЛЯ ВЛАДИ:

Ефективне функціонування держави неможливе без структурованої, 
упорядкованої та дієвої системи державного управління. 

Система центральних органів виконавчої влади є невпорядкованою через 
від сутність принципів її побудови, заплутаний механізм підпорядкування та 
звітності. 

Наслідком цього є дублювання функцій різними органами, існування вбудованого 
інституційного конфлікту інтересів, що призводить до розростання корупції, пере-
вантаженості міністерств невластивими їм адміністративно-технічними функ ціями 
та їх низької здатності до вироблення політики у відповідній сфері. 

Окрім того, проведена конституційна реформа розмила повноваження вищих еше-
лонів влади, негативно вплинула на систему органів виконавчої влади, частина з 
яких юридично вийшла з-під контролю Уряду. Як наслідок, Кабінет Міністрів України 
не може повною мірою виконувати свою роль як стратегічного та координуючого 
центру виконавчої влади. 

Водночас за умов фінансово-економічної кризи виникає нагальна необхідність 
значного скорочення бюджетних видатків на утримання державних органів. 

Нова пропонована система повністю відповідає європейським прин-
ципам, стандартам та традиціям демократичного урядування, спрямована на 
керо ва ність та урегульованість згідно з пріоритетами Порядку денного 
Асоціації з ЄС, долучення України до єдиного європейського адмі ніст-
ративного простору.

Що дає реформа?Що дає реформа?

• європейське обличчя Уряду
прозора система державного управління з дієвими механізмами загальної 
координації та спрямування, а також фінансового контролю, перетворить Україну 
на передбачуваного партнера для Європейського Союзу, дасть змогу послідовно 
реалізовувати Порядок денний асоціації, сформувати, виходячи з інтересів України, 
а потім результативно та ефективно виконувати Угоду про Асоціацію;
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• спроможність Уряду виконувати передвиборчі програми
система контрольованих Урядом органів виконавчої влади з ієрархією відпо ві-
даль ності від Кабінету Міністрів через міністрів до керівників інших ЦОВВ дасть 
змогу уникнути дублювання функцій та раціонально розподілити завдання між 
органами для їх ефективного виконання. Упорядкована система та чіткі критерії 
її формування сприятимуть оперативній її модернізації відповідно до актуальних 
потреб Уряду;

• посилення повноважень міністрів як відповідальних за форму вання 
політики у секторі

наразі міністри змушені керуватися тактичними, а не стратегічними пріоритетами 
через надмірний зв’язок з апаратом. Вони перевантажені адміністративними функ-
ціями, не встигають розбиратися з усіма питаннями, якими опікуються міністерства: 
надання державних послуг, управління об’єктами державної власності тощо;

• керованість та злагодженість системи управління
посилення вертикалі відповідальності керівників державних органів та раціо-
наль ний і чітко прописаний розподіл повноважень між ними дасть змогу розв’я-
зувати комп лексні, горизонтальні та секторні питання державного управ ління, 
формувати прог рами і стратегічні плани розвитку країни, ефективно вико нувати 
рішення Уряду;

• стабільність державного апарату і збереження інституційної пам’яті
захищеність державного службовця від змін Урядів збільшить її привабливість для 
мо лодих та здібних професіоналів, що позбавить державний апарат від нечесних 
та не радивих чиновників. Інституційна пам’ять дасть змогу державним службовцям 
ре ко мендувати виважені та ґрунтовні рішення щодо проблем державного управ-
ління. Розроблена методика розрахунку чисельності апарату стане основою для 
раціо налізації витрат на його утримання з Державного бюджету, запобігаючи 
неконтрольованому зростанню армії чиновників;

• ефективне використання державного майна
спеціально утворені органи — державні агентства — на чолі з професійними 
менеджерами, а не політично призначеними висуванцями стануть запобіжниками 
зловживання службовим становищем задля особистого збагачення і гарантуватимуть 
зростання прибуткової частини Державного бюджету;

• удосконалення регуляторних функцій 
за умов посилення незалежності регуляторів буде забезпечено захист держави від 
внутрішніх та міжнародних катаклізмів, пов’язаних із природними монополіями та 
залежністю України від іноземних енергоносіїв;

• електронне урядування 
деперсоніфікація контактів громадян з державою мінімізує спокусу та можливості 
для корупції. Водночас вона дасть змогу спростити спілкування держави з 
громадянами та органів між собою, запровадити стандарти їх взаємодії, що не 
потребуватимуть масивного звітування та паперового документообігу;

• потужний антикорупційний механізм
усунення інституційного конфлікту повноважень, стала система та структура органів 
виконавчої влади та дерегуляційні підходи в державному управлінні зменшать мож-
ливе поле корупційних ризиків, позбавлять корупціонерів та нечесних чиновників 
можливості вимагати хабарі та обтяжувати суспільство незаконними поборами.



11

ВИВЧАЮЧИ КРАЩІ МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ ВИВЧАЮЧИ КРАЩІ МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ 
І ТРАДИЦІЇІ ТРАДИЦІЇ

Модернізація державного управління в ПортугаліїМодернізація державного управління в Португалії

Після кількаразових спроб упорядкування системи державного управління 
в Португалії в 1986 році прийнята нова програма модернізації державного 
управління, спрямована на набуття управлінського апарату статусу сервісної 
держави для громадян. Для реалізації завдань програми був створений 
спеціальний Секретаріат модернізації державного управління з невеликої 
кількості експертів з усіх сфер державного управління.

Щоб забезпечити покращення системи надання державних послуг та 
упорядкувати структуру державного управління були здійснені наступні кроки:

1) прийнятий Адміністративно-процедурний кодекс, що чітко закріпив стандарти та 
процедури надання адміністративних послуг;

2) введена в дію електронна інформаційна система для громадян про державні 
послуги INFOCID;

3) в одному нормативному акті закріплені засади функціонування державної 
служби;

4) оновлена система оплати праці державних службовців, що не зазнавала змін з 
1935 року;

5) закладені нормативні засади та практично впроваджено державно-приватне 
партнерство;

6) у 1990 році запроваджено Національний день дебюрократизації.

Адміністративна реформа у ФранціїАдміністративна реформа у Франції

Історія демократичних перетворень та розвитку демократичних традицій 
мала завжди лише один непорушний приклад — Французьку республіку та її 
Декларацію прав та свобод громадянина та людини. На сучасному етапі Франція 
залишається взірцем у сфері реформи публічної адміністрації для покращення 
якості надання державних послуг.

Розуміючи, що основна цінність держави — це її громадяни, які потребують 
зручності в отриманні послуг, монополією на які володіє держава, в країні 
проведена широка реформу децентралізації та деконцентрації влади.

Під час реформи були здійснені наступні кроки:

1) надання всіх адміністративних послуг делеговане на місцевий рівень органам 
місцевого самоврядування;

2) вища влада на місцях передана виборним органам місцевого самоврядування;

3) представники виконавчої влади на місцях зберігли за собою лише повноваження 
з контролю надання послуг населенню;

4) така форма державного контролю забезпечила єдність стандартів та якість 
надання послуг населенню;

5) розроблена нова система навчання державних службовців.
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Проведення адміністративної реформи в Російській Феде-Проведення адміністративної реформи в Російській Феде-
рації: досвід країни-сусіда з пострадянського просторурації: досвід країни-сусіда з пострадянського простору

З метою забезпечення адміністративної реформи в РФ у 2003 році Урядовою ко-
місією з проведення адміністративної реформи проведено комплексне го ри-
зонтальне функціональне обстеження та міжвідомчий аналіз усіх державних функ-
цій. Підсумком цієї роботи став підготовлений Указ Президента РФ „Про систему та 
структуру федеральних органів виконавчої влади” від 09.03.04 № 314. 

Указ передбачав такі масштабні зміни:

1) введена типологія федеральних органів виконавчої влади (ФОВВ): міністерство, 
служба та агентство;

2) введена єдина типологія державних функцій: нормотворчі, контрольно-наглядові, 
державні послуги та управління об’єктами державної власності;

3) визначені співвідношення типів органів та типів функцій (усунений вбудований 
конфлікт функцій та визначені межі відповідальності органів);

4) проведена реструктуризація системи ФОВВ: реорганізація, ліквідація та утворення 
органів;

5) визначена ієрархія органів у системі ФОВВ;

6) закріплена нова система та структура ФОВВ.

Упродовж трьох місяців були прийняті положення про нові ФОВВ, в яких на основі 
норм законодавства за єдиним стилістичним стандартом закріплені функції.

ВІХИ РОЗВИТКУ: ВІД КОНЦЕПЦІЇ ВІХИ РОЗВИТКУ: ВІД КОНЦЕПЦІЇ 
ДО ПРАКТИЧНИХ КРОКІВДО ПРАКТИЧНИХ КРОКІВ

Основна робота з проведення адміністративної реформи розпочалася з утворення 
Президентом України Державної комісії з проведення в Україні адміністративної 
реформи та Указу Президента України від 22 липня 1998 року, яким затверджувалася 
розроблена цією комісією Концепція адміністративної реформи. Передусім питання 
стосувалося реформування структури органів влади і всієї системи державного 
управління. Концепцією передбачалося нове визначення завдань і функцій системи 
органів виконавчої влади, починаючи з Кабінету Міністрів України як вищого 
органу цієї системи. 

Відбулося певне впорядкування структури центральних органів виконавчої влади, 
але вона і сьогодні не набула остаточної стабільності та достатньої обґрунтованості. 
Так, у різні роки вона налічувала від 47 до 90 органів.

Тому система органів потребувала кардинальних змін та чіткого нормативного 
впоряд кування. З цією метою на виконання Указів Президента від 05.03.2004 № 278 
„Про Концепцію адаптації інституту державної служби до стандартів Європейського 
Союзу” та від 15.04.05 № 658 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
від 14 березня 2005 року „Про засади реформування системи центральних органів 
виконавчої влади” рішенням Уряду В. Ф. Януковичем була створена Координаційна 
рада з питань проведення функціонального обстеження ЦОВВ на чолі з Міністром 
Кабінету Міністрів (розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2006 
№ 570-р). 

Забезпечення реалізації завдань Координаційної ради покладене Головдержслужбою 
України на Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, утворений 
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постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 485 (перейменований на 
Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 528), де вперше закріплено 
повноваження з проведення функціональних обстежень в країні як основного 
механізму для реформування системи та структури органів виконавчої влади.

З метою проведення функціонального обстеження ЦОВВ розроблено і затверджено 
Порядок проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади 
(наказ Головдержслужби України від 29 липня 2005 року № 189, зареєстрований 
в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 901/11181), проведено 
засідання зазначеної вище Координаційної ради, рішенням якої було визначено 
графік проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої 
влади у 2007 році.

Створеними робочими групами у всіх міністерствах та інших ЦОВВ із залученням 
фахівців та незалежних експертів з питань проведення функціонального обстеження 
узагальнені дані щодо їх функціонального навантаження, вивчено дублювання та 
надлишковість функцій. Фактично вперше проведено комплексне дослідження 
всієї системи ЦОВВ, її функцій та повноважень.

Водночас міжвідомчими робочими групами розпочинається робота над проектами 
Концепції реформування публічної адміністрації та Закону України „Про міністерства 
ті інші центральні органи виконавчої влади”, які враховували останні надбання 
світової юридичної теорії та практики, але, на жаль, не були прийняті. 

Оскільки теоретичні основи запропонованих проектів не мали під собою 
практичного підґрунтя та з метою вироблення пропозицій щодо упорядкування 
системи та структури ЦОВВ, Головдержслужбою України проведене комплексне 
горизонтальне функціональне обстеження системи центральних органів 
виконавчої влади (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.07 
№ 657-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання 
корупції в Україні „На шляху до доброчесності” на період до 2011 року”, підписаним 
В.Ф. Януковичем та в межах виділених на ці цілі у Державному бюджеті коштів).

За його результатами сформовано реєстр державних функцій ЦОВВ, який включає 
близько 9,5 тис. позицій та постійно оновлюється. Цей реєстр став основою для 
розроблення 3 пропозицій з оптимізації системи та структури ЦОВВ. 

Реєстр державних функцій — електронна база даних функцій, які ви-

конуються органами виконавчої влади, що містить інформацію про:

• нормативно-правовий акт, яким затверджена та чи інша функція; 

• орган, за яким закріплено виконання функції;

• тип функції (нормативно-правове регулювання, контроль та нагляд, 

управління майном тощо);

• сферу функції (інтелектуальна власність, податки тощо). 

Згаданий реєстр дає можливість виділяти зони функціональної відпо-
відальності, визначати зони перетину сфер впливу різних органів та характер 
їх функціональної організації. 

До додаткових можливостей використання реєстру державних функцій 
належать такі:
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• проведення експертиз щодо вмотивованості тих чи інших змін у системі 
органів виконавчої влади;

• оцінка якості адміністративних послуг, які надаються державою;

• використання реєстру державних функцій як основи для затвердження но-
вих положень про органи виконавчої влади після проведення ре форми. 

СУТЬ ЗМІН І ПЕРСПЕКТИВИ: ЯК ЗРОБИТИ СУТЬ ЗМІН І ПЕРСПЕКТИВИ: ЯК ЗРОБИТИ 
РЕФОРМУРЕФОРМУ

Органи виконавчої влади як єдина система мають забезпечувати цілісний цикл: 
підготовка рішень, їх прийняття, впровадження й контроль за виконанням 
(моніторинг). Зокрема, міністерства повинні допомагати міністру у розробці 
реформ та їхнього впровадження в життя. Урядові рішення повинні прийматися 
виходячи з обмеженості державних ресурсів та потреби їх спрямування на 
розв’язання пріоритетних проблем („Дзеркало тижня”.)

На основі реєстру державних функцій була проаналізована наявна система 
цент ральних органів виконавчої влади і визначені її основні проблемні 
питання, які слід розв‘язати. 

1. Упорядкування системи органів влади1. Упорядкування системи органів влади

Низький рівень впорядкованості конгломерату органів виконавчої влади 
не в останню чергу визначається:

• різноманіттям наявних організаційно-функціональних статусів органів вла ди;

• відсутністю чіткого зв’язку між закріпленим функціоналом органу та його назвою 
і статусом у системі центральних органів виконавчої влади;

• слабкою підтримкою ефективної відомчої координації і контролю через 
неадекватний розподіл функціоналу між органами;

• слабким статусом міністрів як політично відповідальних осіб, що не в останню 
чергу визначається наявністю розвиненого інституту „віце-прем’єрства”, значною 
кількістю органів — не міністерств, напряму підзвітних Кабінету Міністрів України, 
розповсюдженими політичними призначеннями на керівні посади, які належать 
до сфери професійної державної служби.

Пропонується упорядкувати систему центральних органів вико навчої 

влади через її реконструкцію і приведення до трирівневого схеми:

1 рівень: Кабінет Міністрів України;

2 рівень: Міністерства України; Національні комісії з регулювання;

3 рівень: Державні служби, Державні інспекції та Державні агентства.

У цій системі Міністри є членами Кабінету Міністрів. Державні служ би, 
Державні інспекції та Державні агентства контролюються і координуються 
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відповідними Міністерствами. Національні комісії — незалежні колегіальні 
органи. Віце-прем’єри відсутні або їх число зведено до мінімуму. 

2. Раціональне поєднання функцій2. Раціональне поєднання функцій

Практично всі центральні органи виконавчої влади мають вбудований 
конфлікт інтересів, який зумовлений необхідністю реалізації в одному органі 
конфліктних типів функцій. 

Так, наприклад, поєднання нормативно-правового регулювання з функціями з на-
дання адміністративних послуг або контрольно-наглядових функцій є типовим 
прикладом конфлікту інтересів, адже зручність адміністрування дій з використання 
права визначає нормативний порядок їх здійснення. Подібна ситуація характерна 
при поєднанні функцій з управління державним майном і здійснення контрольно-
наглядових заходів.

Центральні органи виконавчої влади сформовані як функціонально універсальні 
одиниці державного управління. У такій конструкції орган виконавчої влади 
„закриває” своєю діяльністю весь адміністративний процес: від визначення норми 
до здійснення контролю її виконання. Її прямим результатом стає спотворення 
базових цілей і цінностей того сервісу, який очікується від органу виконавчої 
влади з боку громадянського суспільства або ринку.

Як наслідок, функціональна організація органів виконавчої влади містить у собі 
істотний потенціал спотворення цілей і цінностей того сервісу, який очікується від 
органу виконавчої влади з боку громадянського суспільства або ринку. З іншого боку, 
характерна ситуація витіс нення стратегічних рішень тактико-оперативними діями. 

Пропонується встановити жорстке обмеження на типи функцій, що 

закріплюються за органом, виходячи з типу органу. Забезпечити таке 

співвідношення типів функцій, яке б не продукувало конфлікт інтересів у 

діяльності органу виконавчої влади. 

Типологія функцій органу виконавчої влади: 

• формування державної політики;

• ухвалення нормативно-правових актів;

• контролю і нагляду у визначеній сфері діяльності; 

• надання державних послуг;

• управління державним майном.

Під функціями з формування державної політики розуміється визначення 
базових пріоритетів і напрямів розвитку, методів їх досягнення, встановлення 
строків і очікуваних соціально-економічних результатів у певній сфері економіки 
і суспільного життя.

Під функціями з ухвалення нормативно-правових актів розуміється 
видання на підставі і на виконання Конституції України та законів України 
норм і правил, що регулюють відносини у конкретній сфері, поширюються на 
невизначене коло осіб і є обов’язковими для виконання органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовцями, юридичними 
особами і громадянами.
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Під функціями з контролю і нагляду у визначеній сфері діяльності розуміється 
здійс нення перевірки виконання органами державної влади, органами міс це во го 
самоврядування, їх посадовцями, юридичними особами і громадянами встанов-
ле них Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими 
актами загальнообов’язкових правил і норм поведінки в економіці і суспільному 
жит ті, встановлення розбіжностей між нормативним і фактичним станом об’єкту 
контролю, здійснення заходів, спрямованих на приведення об’єкту контролю в 
нормативний стан.

Під функціями з надання державних послуг розуміються:

• видача органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх поса-
довцями на вимогу фізичних і юридичних осіб дозволів (ліцензій) на здійснення 
певного виду діяльності і (або) конкретних дій;

• реєстрація актів, документів, прав, об’єктів, а також видання індивідуальних пра-
вових актів.

Під функціями з управління державним майном розуміється здійснення повно-
важень власника щодо природних ресурсів, які знаходяться в загальнодержавній 
власності, державного майна, у тому числі переданого державним підприємствам 
і установам, а також управління акціями відкритих акціонерних товариств, які зна-
ходяться в державній власності.

Неконфліктне співвідношення вказаних типів діяльності досягається при 
об’єд нанні:

• функцій з формування державної політики і з нормативно-правового 
регулювання;

• функцій з надання державних послуг і здійснення контрольно-нагля дових 
заходів;

• функцій з управління майном.

Функції зі встановлення регульованих цін і тарифів на окремі види послуг 
і товарів не можуть бути суміщені з іншими типами функцій.

Відповідно кожна група співвідношень визначає тип органу вико навчої 
влади, який може вважатися не „інфікованим конфліктом інтересів”. 

3. Уніфікація найменувань органів виконавчої влади3. Уніфікація найменувань органів виконавчої влади

Сьогодні найменування органів виконавчої влади не є інформаційними, 
адже система виконавчої влади перенасичена їх різноманіттям: „депар-
таменти”, „агентства”, „адміністрації”, „державні комітети”, „комітети”, „служби”, 
„інспекції”, „центри”. 

Поява вказаних найменувань як типів органів відображає історичні особливості 
пошу ку ефективної моделі управління в Україні після радянського періоду. Проте 
для одержувача державних послуг така адміністративна строкатість перешкоджає 
формуванню повноцінного уявлення про призначення органу. Немає прямого і 
однозначного зв’язку між типом органу і закріпленими за ним типами функцій. 

У зв’язку з відсутністю норм, які б визначали типологію органів, для зовнішнього 
користувача (громадянина, виборця, платника податків) спотворюється уявлення 
про призначення органу в системі влади, потенційному характері блага (сервісі), 
який він може очікувати від діяльності органу виконавчої влади.
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Пропонується обмежити кількість найменувань, що використову ють-

ся для позначення типів органів у системі виконавчої влади. Встановити 

для кожного з них співвідношення функцій (як не продукуючих 

конфлікт інтересів), визначивши єдине для такого типу органів 
найменування: 

• Міністерство: функції з формування державної політики і функції з 

нормативно-правового регулювання;

• Державна служба: функції з надання державних послуг і 

контрольно-наглядові функції;

• Державна інспекція: контрольно-наглядові функції (у сферах, де 

відсутні державні послуги);

• Державне агентство: функції з управління майном і функції з 

надання бюджетних послуг населенню і юридичним особам;

• Національні комісії з регулювання: функції зі встановлення 

регульованих цін і тарифів на окремі види послуг і товарів.

При цьому відбуваються істотні зміни в класифікації органів влади: 
пропонується радикальне скорочення їх назв, що чітко відповідатимуть 
виконуваним функціям. Наприклад, варіант 3 пропонованої системи 
центральних органів виконавчої влади передбачає такі зміни:

Успадкована система — 111   Реформована система — 88 

Міністерства — 20    Міністерства — 20

ЦОВВ — 65, з них:    ЦОВВ — 68, з них:

Державні комітети — 18    Служби — 38

Державні служби — 5    Агентства — 17

Національні агентства — 3   Інспекції — 7

Державні агентства — 2    Незалежні регулятори — 3

Адміністрації — 4

Державні департаменти — 1

Головні управління — 2

Державна інспекція — 1

Управління — 1

Комісія — 5

Фонд — 2

Інститут — 1
 
Урядові органи — 46, з них:

Державні служби — 13

Державні департаменти — 11

Державні інспекції — 11

Державні адміністрації — 4
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Агентства — 2

Комітет — 2

Державне казначейство — 1

Фонд — 1

Центр — 1

Конституційні органи — 4    Конституційні органи — 3

4. Ліквідування органів, які не виконують функцій 4. Ліквідування органів, які не виконують функцій 
адміністративного характеруадміністративного характеру

Формування органів такого типу, що не виконують функцій адмініст ративного 
характеру, а виконують, як правило, інформаційно-аналітичні функції, визна чаєть ся 
кон’юнктурою політичного проекту (це, зокрема, Український інститут на ціональної 
пам’яті, Державна служба заповідної справи, Українське агентство міжнародного 
розвитку, Агентство з питань оборонно-промислового комплексу, Державний 
комітет у справах ветеранів). Однак від сутність функцій адміністративного характеру 
не дає підстав вважати такі установи органами влади. 

В інституті державної влади розмивається демаркаційна лінія між органами 
влади і організаціями, що надають важливі послуги державі, але не є органами 
виконавчої влади. 

Пропонується ліквідувати „органи”, що не виконують функцій адмі-

ністративного характеру. 

Ліквідація вказаного типу органів означає, що ці організації повинні 
продовжити своє юридичне і фактичне існування в іншій організаційно-
правовій формі, уже не перебуваючи у статусі органу виконавчої влади в 
системі державного управління. 

5. Упорядкування системи підзвітності та підконтрольності5. Упорядкування системи підзвітності та підконтрольності
Наявна структура центральних органів виконавчої влади практично не впо-
ряд    кована. Значна кількість органів координуються безпосередньо Кабінетом 
Міністрів України, який при такому навантаженні не може повноцінно виконувати 
функції стратегічного центру виконавчої влади. Органи, сформовані як універсальні 
одиниці, самостійно формують державну політику і здійснюють нормативно-
правове регулювання у своїй сфері відповідальності. Крім конфлікту інтересів, у 
системі продукується безліч не злагоджених і не пов’язаних одна з одною стратегій 
державного регулювання.

Альтернативою цій ситуації могла б стати система, побудована у формі 
„владної піраміди”: Кабінет Міністрів України спирається на систему 
міністерських кущів. При цьому зводиться до мінімуму кількість органів, які 
безпосередньо координуються і звітують найвищому органу виконавчої влади. 
Міністерства не тільки визначають принципи і правила реалізації державної 
політики у встановленій сфері, але і здійснюють пряму координацію і контроль 
за діяльністю сукупності підвідомчих органів ви конавчої влади. 
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Таким чином, вся система державних органів, що здійснюють функції, координується 
через невелику кількість політично відповідальних міністерств. Діяльність 
міністерств синхронізується через їх представництво в найвищому органі вико-
навчої влади, а діяльність інших ЦОВВ синхронізується їх координацією з боку 
відповідного міністерства. 

Пропонується сформувати систему центральних органів виконавчої влади 

на основі секторного підходу та 18 кластерів (сектор — кластер — 

міністерство/ державні служби/державні інспекції/дер жавні агентства). 

Розмежування кластерів визначити за предметами регулювання.

Наприклад, у пропонованих трьох альтернативних варіантах системи цент-
ральних органів виконавчої влади передбачаються 84, 85 або 88 органів ви-
конавчої влади замість 111, які наявні у чинній системі (див. кольорові вклейки 
в кінці розділу):

• Блок органів, відповідальних за розвиток внутрішнього ринку:
• кластер органів у сфері економіки;

• кластер органів у сфері фінансів;

• кластер органів у сфері сільського господарства;

• кластер органів у сфері регіонального розвитку та будівництва;

• кластер органів у сфері промислової політики.

• Блок органів, відповідальних за сферу транспорту, енергетики та навко-
лишнього середовища:

• кластер органів у сфері енергетики;

• кластер органів у сфері транспорту і зв’язку;

• кластер органів у сфері охорони і використання природних ресурсів.

• Блок органів, відповідальних за соціальну сферу:
• кластер органів у сфері освіти і науки;

• кластер органів у сфері культури, туризму;

• кластер органів у сфері охорони здоров’я;

• кластер органів у сфері праці та соціального розвитку;

• кластер органів у сфері сім’ї, молоді та спорту.

• Блок органів, відповідальних за сферу юстиції, свободи та безпеки:
• кластер органів у сфері юстиції;

• кластер органів у сфері внутрішніх справ;

• кластер органів у сфері оборони;

• кластер органів у сфері закордонних справ;

• кластер органів у сфері надзвичайних ситуацій.

• Блок конституційних органів та незалежних регуляторів:
• Адміністрація державної служби України;

• Антимонопольний комітет;

• Служба безпеки України;

• Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
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• Національна комісія регулювання електроенергетики України;

• Національна комісія регулювання в сфері зв’язку України.

Окрему частину складають органи виконавчої влади, правові статуси яких 
визначаються Конституцією України. Зміни, які можуть торкнутися цих органів, 
виходячи з принципів пропонованої моделі, залежать від мож ливості внесення 
відповідних змін у вищий закон країни. 

Водночас пропонована система не є найбільш радикальним шляхом для проведення 
реформи, оскільки дає змогу модифікувати чинну систему без критичного втручання. 
Представлена методологія та критерії реформування можуть бути застосовані для 
реалізації актуальних для Уряду пріоритетів. Наприклад, в умовах визначення 
пріоритетом для Уряду європейської інтеграції та наближення до європейських 
стандартів державного управління виникає потреба в таких органах:

• Міністерство європейської інтеграції України;

• Міністерство державного управління та адміністративної реформи.

Окрім того, зменшити кількість органів можна за рахунок передачі функцій при-
ватному сектору, зокрема, щодо розвитку ЗМІ, управління майном у сфері фізичної 
культури та спорту.

ПРОПОНОВАНІ ДІЇПРОПОНОВАНІ ДІЇ

• Прийняти постанову Кабінету Міністрів України „Про систему цент ральних 
органів виконавчої влади України” (прийняти Закон України „Про 
міністерства та інші органи виконавчої влади”);

• Прийняти постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до 
Регламенту Кабінету Міністрів України” та „Про затвердження типового 
регламенту взаємодії між центральними органами виконавчої влади, 
типових регламентів міністерства, державної служби, державної інпекції і 
державного агентства”;

• Прийняти постанову Кабінету Міністрів України „Про затвердження ти-
пових вимог до формування положень про міністерство, державну службу, 
державну інспекцію і державне агентство”;

• Прийняти постанову „Про утворення Комісії з реалізації реформи системи 
центральних органів виконавчої влади України”;

• За результатами роботи Комісії затвердити положення про центральні 
органи виконавчої влади.
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ДОДАТОК 1.1ДОДАТОК 1.1

КОНЦЕПЦІЯ КОНЦЕПЦІЯ 
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Відповідно до національного законодавства перспективною метою України є створення 

високо розвиненої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, 

культури та демократії.

Оптимізація системи державного управління, її чітка упорядкованість є засадою ефективного дер-

жавного управління. Для реалізації цієї мети та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 15.08.2007 № 657-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції 
подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності” на період до 2011 року” Головним 

управлінням державної служби України проведено комплексне горизонтальне функціональне 

обстеження, за результатами якого сформовано реєстр державних функцій центральних органів 

виконавчої влади (далі — ЦОВВ), що оновлюється на постійній основі. 

Реєстр державних функцій дав можливість проаналізувати наявну систему центральних органів 

виконавчої влади та виявити основні проблеми. Зокрема, сучасна система центральних державних 

органів виконавчої влади України характеризується відсутністю єдиної типологізації організаційно-

функціональних статусів виконавчих органів; слабкістю зв’язку між назвою, функціями органу влади 

та його статусом у системі центральних виконавчих органів; недостатністю повноважень міністрів 

як політично відповідальних осіб, що в тому числі викликане значним числом органів влади — 

не міністерств, напряму підзвітних Кабінету Міністрів України, поширеністю логіки політичного 

призначення на керівні посади, які належать до сфери професійної державної служби.

На сьогодні система центральних органів виконавчої влади складається зі 111 органів, з яких:

• 20 міністерств;

• 45 інших центральних органів виконавчої влади;

• 46 урядових органів. 

Таким чином, сучасна система державного управління з наявним дублюванням функцій між органами 

влади та складною системою підпорядкування та координації призводить до того, що довіра до 

держави з боку пересічного громадянина втрачається. 

Розв’язання зазначених проблем дозволить сформувати ефективну систему державного управління, 

що надаватиме якісні публічні послуги громадянам на рівні, що відповідає європейським стандартам, 

забезпечуватиме оптимальне використання публічних коштів та буде здатна вчасно і адекватно 

реагувати на соціально-економічні виклики.

З метою удосконалення системи центральних органів виконавчої влади України пропонується 
реорганізувати її відповідно до наступної схеми:

• Міністерства України (статус визначається чинним Законом України „Про Кабінет Міністрів 

України”); незалежні регулятори;

• інші ЦОВВ: Державні служби, Державні інспекції та Державні агентства;

• скасування державних комітетів та урядових органів.
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Пропонована типологія органів позбавить органи вбудованого конфлікту інтересів, чітко розпо-

ділить функції між ними: 

• Міністерство — центральний орган виконавчої влади, що здійснює функції з формування 

державної політики та нормативно-правового регулювання.

• Державна служба — центральний орган виконавчої влади, що здійснює функції контролю та 

нагляду, а також надання адміністративних послуг.

• Державна інспекція — центральний орган виконавчої влади, що здійснює функції контролю та 

нагляду.

• Державне агентство — центральний орган виконавчої влади, що здійснює функції з управління 

державним майном.

• Національна комісія — колегіальний центральний орган виконавчої влади, що здійснює функції з 

встановлення цін та тарифів на монопольних ринках (незалежний регулятор).

Реформована система може складатися:

варіант 1: з 84 органів державного управління, з них:

• 16 міністерств

• 68 інших центральних органи виконавчої влади, з яких:

• Служб — 38

• Агентств — 17

• Інспекцій — 7 

• Незалежних регуляторів — 3 

варіант 2: з 85 органів державного управління, з них:

• 17 міністерств

• 68 інших центральних органи виконавчої влади, з яких:

• Служб — 38

• Агентств — 15

• Інспекцій — 7 

• Незалежних регуляторів — 5

варіант 3: з 88 органів державного управління, з них:

• 20 міністерств

• 68 інших центральних органи виконавчої влади, з яких:

• Служб — 38

• Агентств — 17

• Інспекцій — 7 

• Незалежних регуляторів — 3 

У цій системі Міністри є членами Кабінету Міністрів. Державні служби, Державні агентства і Державні 

агентства контролюються і координуються відповідними Міністрами. 

Наслідком удосконалення системи центральних органів виконавчої влади в Україні має 

стати ефективна система державного управління, належний та оптимальний розподіл 

функцій між рівнями публічної адміністрації, раціональні та прозорі процедури формування 

державної політики із залученням громадськості та інших заінтересованих суб’єктів, 

ефективні правові механізми захисту прав та законних інтересів громадян у відносинах з 

органами публічної адміністрації, мінімізація умов для корупції.
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ДОДАТОК 1.2ДОДАТОК 1.2  

ПЛАН-ГРАФІКПЛАН-ГРАФІК
УПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ УПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ 

ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

План передбачає поетапну реструктуризацію системи центральних ор ганів виконавчої 

влади України. Реалізація проекту передбачає внесення змін до Конституції та законів 

України, в тому числі прийняття Закону України „Про міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади”.

ПЕРШИЙ ЕТАП
Блок нормативних рішень
Кабінет Міністрів України затверджує такі нормативно-правові акти:

• Постанова Кабінету Міністрів України „Про систему центральних органів виконавчої влади 

України” (прийняття Закону України „Про міністерства та інші органи виконавчої влади”);

• Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів 

України” щодо:

— уточнення порядку взаємодії центральних органів виконавчої влади між собою та з Кабінетом 

Міністрів України;

— тимчасового порядку узгодження проектів положень про центральні органи виконавчої 

влади на Урядовій комісії з реалізації адміністративної реформи.

• Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження типового регламенту взаємодії між 

центральними органами виконавчої влади, типових регламентів міністерства, державної служби, 

державної інспекції і державного агентства”;

• Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження типових вимог до формування положень 

про міністерство, державну службу, державну інспекцію і державне агентство”.

Блок організаційних рішень 
Кабінет Міністрів України затверджує постанову „Про утворення Комісії з реалізації реформи системи 

центральних органів виконавчої влади України”, що передбачає такі організаційні рішення: 

• затвердження складу Комісії з реалізації реформи системи центральних органів виконавчої влади 

України під керівництвом Міністра Кабінету Міністрів України;

• затвердження Положення про Комісію з питань реалізації реформи системи центральних органів 

виконавчої влади;

• визначення в діяльності зазначеної Комісії таких основних завдань: 

— розмежування повноважень (функцій) центральних органів виконавчої влади відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України „Про систему центральних органів виконавчої влади 

України”;

— вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу майна та мережі 

підвідомчих державних підприємств, державних установ та організацій у зв’язку із 

реорганізацією, ліквідацією та утворенням органів виконавчої влади відповідно до ПКМУ „Про 

систему центральних органів виконавчої влади України” між міністерством та відповідними 

службами, інспекціями та агентствами (маючи на увазі, що зазначена передача необхідна для 

закріплення цих активів відповідно до функцій та повноважень конкретного типу ЦОВВ);
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— вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо розподілу видатків Державного 

бюджету по державним цільовим програмах та бюджетних програмах в системі ЦОВВ, що 

виникла внаслідок реорганізації;

— вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо визначення видатків Державного 

бюджету на утримання органу виконавчої влади, граничної чисельності державних службовців 

та працівників, розташування реорганізованих та утворених органів виконавчої влади 

• затвердження плану-графіку роботи Комісії з питань реалізації реформи системи центральних 

органів виконавчої влади України.

Блок фінансово-бюджетних рішень 
Міністерство фінансів України подає на розгляд Комісії:

• інформацію щодо існуючого розподілу видатків Державного бюджету, в тому числі по державних 

цільових та бюджетних програмах, на утримання органів виконавчої влади; граничної чисельності 

державних службовців та працівників, місця іх розташування;

• пропозиції щодо розподілу видатків Державного бюджету по державним цільовим програмах та 

бюджетних програмах в реорганізованій системі ЦОВВ;

•  визначення видатків Державного бюджету на утримання органу виконавчої влади, граничної 

чисельності державних службовців та працівників, розташування реорганізованих та утворених 

органів виконавчої влади.

Міністерство фінансів затверджує і доводить до відома центральних органів виконавчої влади, 

які реорганізуються або ліквідуються (головних розпорядників бюджетних коштів, розпорядників 

бюджетних коштів) наступні порядки:

• порядок реалізації повноважень головних розпорядників і отримувачів коштів Державного 

бюджету у процесі ліквідації і реорганізації центральних органів виконавчої влади;

• порядок відображення у бюджетному обліку перерозподілу бюджетних асигнувань між головними 

розпорядниками, розпорядниками і отримувачами бюджетних коштів у процесі ліквідації і 

реорганізації центральних органів виконавчої влади;

• порядок перерозподілу бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального 

обсягу головного розпорядника коштів Державного бюджету між головними розпорядниками, 

розпорядниками і отримувачами бюджетних коштів у процесі ліквідації і реорганізації центральних 

органів виконавчої влади.

ДРУГИЙ ЕТАП 
Блок організаційних рішень 
• Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує роботу Комісії протягом усієї її діяльності 

відповідно до затвердженого графіка.

• Головне управління державної служби України на основі затверджених вимог до типових 

положень про центральні органи виконавчої влади і переліку державних функцій центральних 

органів виконавчої влади готує пропозиції до положень реорганізованих, новоутворених і 

перейменованих центральних органів виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України „Про систему центральних органів виконавчої влади України” з метою 

подальшого їх розгляду ЦОВВ та подання їх на розгляд Комісії з питань реалізації реформи 

системи центральних органів виконавчої влади України.

• Комісія з питань реалізації реформи системи центральних органів виконавчої влади України 

розглядає пропозиції щодо реорганізації ЦОВВ відповідно до плану-графіку та приймає рішення 

про:

— розмежування повноважень і закріплення їх за конкретними органами;

— перерозподіл мережі підвідомчих підприємств, установ та організацій, в тому числі щодо їх:

- ліквідації;

- приватизації;
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- передачі на рівень місцевих державних адміністрацій або місцевого самоврядування;

- передачі в підпорядкування іншого органу виконавчої влади;

- реорганізації;

- збереження поточного статусу.

— розподілу бюджетних коштів між державними цільовими програмами, бюджетними програ-

мами і новоствореними та реорганізованими центральними органами виконавчої влади — 

головними розпорядниками бюджетних коштів.

 Рішення Комісії закріплюються протоколами і є основою для внесення проектів постанов щодо 

затвердження положень про органи виконавчої влади на розгляд Кабінету Міністрів України.

Блок соціальних рішень
Головне управління державної служби, Мінфін, Мінпраці інформують центральні органи виконавчої 

влади, що знаходяться у процесі реорганізації та ліквідації, щодо Вимог підготовки планів-пропозицій 

відносно державних службовців та інших працівників центральних органів виконавчої влади, що 

знаходяться у процесі реорганізації та ліквідації, зокрема:

• у частині посад, що підлягають скороченню:

— пропозиції щодо заміщення державними службовцями та іншими працівниками посад у 

новоствореному або реорганізованому органі;

— доводить до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із 

зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці;

— пропозиції щодо направлення державних службовців та інших працівників на професійну 

перепідготовку або підвищення кваліфікації.

ТРЕТІЙ ЕТАП 
Блок нормативних рішень 
Міністерство юстиції України вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проекту Закону 

України „Про внесення змін до законодавчих актів з метою відображення в них результатів реформи 

системи центральних органів виконавчої влади України”.

Блок організаційних рішень
Ліквідаційні комісії надають Комісії інформацію про хід реалізації процедур з реорганізації чи ліквідації 

відповідних ЦОВВ.

Моніторинг реорганізації здійснює СКМУ як виконавчий орган Комісії.
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ДОДАТОК 1.3 ДОДАТОК 1.3 

проект

Варіант 1

Кабінет Міністрів України

П О С Т А Н О В А
від  _____________2010 р. № ______від  _____________2010 р. № ______

КиївКиїв

Про систему центральних органівПро систему центральних органів
виконавчої владивиконавчої влади

З метою підвищення ефективності функціонування системи центральних органів вико-

навчої влади України пропонуються наступні кроки:

1. Встановити, що:

а) під функціями з ухвалення нормативно-правових актів розуміється видання на підставі і у 

виконання законів України обов’язкових для виконання органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовцями, юридичними особами і громадянами норм і 

правил, які регулюють відносини у конкретній предметній сфері і які розповсюджуються на 

невизначене коло осіб;

б) під функціями з контролю і нагляду розуміється здійснення перевірки виконання органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовцями, юридичними особами 

і громадянами встановлених Конституцією України, законами України і іншими нормативно-

правовими актами загальнообов’язкових правил і норм поведінки в економіці та суспільному 

житті, встановлення розбіжностей між нормативним і фактичним станом об’єкту контролю, 

здійснення заходів, спрямованих на приведення об’єкту контролю у нормативний стан;

в) під функціями з надання державних послуг розуміються:

— видача органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовцями 

за зверненням фізичних і юридичних осіб дозволів (ліцензій) на здійснення певного 

виду діяльності і (або) конкретних дій;

— реєстрація актів, документів, прав, об’єктів, а також видання індивідуальних правових 

актів;

— надання інших послуг, закріплених законодавством за органами виконавчої влади;

г) під функціями з управління державним майном розуміється здійснення повноважень власника 

відносно природних ресурсів, що знаходяться у загальнодержавній власності, державного 

майна, у тому числі переданого державним підприємствам і установам, підвідомчим 

державному агентству, а також управління акціями відкритих акціонерних товариств, які 

знаходяться у державній власності.

2. Встановити, що міністерство:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з формування державної 

політики і нормативно-правового регулювання у законодавчо встановленій сфері діяльності;
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б) на підставі і у виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і Ка-

бінету Міністрів України самостійно здійснює правове регулювання у встановленій сфері 

діяльності;

в) у встановленій сфері діяльності не має права здійснювати функції з контролю та нагляду, 

надання державних послуг, а також функції з управління державним майном, окрім випадків, 

які встановлюються законодавством України та міжнародними угодами;

г) здійснює координацію і контроль діяльності відповідних державних служб, державних 

агентств та державних інспекцій. 

3. Встановити, що державна служба:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду і 

надання державних послуг у встановленій сфері діяльності, а також спеціальні функції у сфері 

оборони, державної безпеки, захисту і охорони державного кордону України, громадської 

безпеки, безпеки дорожнього руху і захисту від надзвичайних ситуацій;

б) у межах своєї компетенції видає індивідуальні правові акти;

в) не має права здійснювати у встановленій сфері діяльності нормативно-правове регулювання, 

управління державним майном, окрім випадків, які встановлюються законодавством України 

та міжнародними угодами.

4. Встановити, що державна інспекція:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у 

встановленій сфері діяльності;

б) у межах своєї компетенції видає індивідуальні правові акти;

в) не має права здійснювати у встановленій сфері діяльності нормативно-правове регулювання, 

надання державних послуг, управління державним майном, окрім випадків, які встановлюються 

законодавством України та міжнародними угодами.

5. Встановити, що державне агентство:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює у встановленій сфері діяльності 

функції з управління державним майном а також функції із застосування права, за винятком 

функцій з контролю і нагляду;

б) у межах своєї компетенції видає індивідуальні правові акти;

в) не має права здійснювати нормативно-правове регулювання у встановленій сфері діяльності, 

надання державних послуг і функції з контролю і нагляду, окрім випадків, які встановлюються 

законодавством України та міжнародними угодами.

6. Ліквідувати:

— Міністерство з питань житлово-комунального господарства України;

— Міністерство культури і туризму України;

— Міністерство у справах сім’ї, молоді і спорту України;

— Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики;

— Державний комітет ядерного регулювання України;

— Державний комітет інформатизації України;

— Державний комітет України у справах національностей і релігій;

— Державний комітет України у справах ветеранів;

— Державну службу з охорони прав на сорти рослин;

— Державну службу заповідної справи;

— Державну службу туризму і курортів;
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— Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон 

України;

— Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів;

— Державну соціальну службу для сім’ї, дітей та молоді;

— Державну гідрометеорологічну службу;

— Державну службу геодезії, картографії і кадастру;

— Державну геологічну службу;

— Державну авіаційну пошуково-рятувальну службу;

— Фонд соціального захисту інвалідів;

— Державний департамент з питань банкрутства;

— Державний департамент з питань адаптації законодавства;

— Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування;

— Державний департамент з питань зв’язку;

— Державний департамент автомобільного транспорту;

— Державний департамент адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та 

конверсії колишніх військових об’єктів;

— Державний департамент надлишкового майна і земель;

— Державний департамент інтелектуальної власності;

— Державний департамент пожежної безпеки;

— Державний департамент страхового фонду документації; 

— Державне агентство України з інвестицій та інновацій; 

— Державну архітектурно-будівельну інспекцію;

— Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її 

ринку;

— Державну інспекцію контролю якості вугільної продукції;

— Державну житлово-комунальну інспекцію;

— Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті;

— Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель;

— Українське агентство міжнародного розвитку;

— Національне агентство екологічних інвестицій України;

— Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку;

— Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання 

енергетичних ресурсів;

— Комітет з контролю за наркотиками;

— Центр обробки запитів країн-членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі 

і їх інформування;

— Український інститут національної пам’яті.

7. Утворити:

— Міністерство культури, туризму та спорту України, передавши йому функції з ухвалення 

нормативно-правових актів діяльності Міністерства культури і туризму України, Державної служби 

з питань національної культурної спадщини та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 

спорту, за винятком функцій у сфері сім’ї та молоді, Державної служби контролю за переміщенням 

культурних цінностей через державний кордон України, Державної служби туризму і курортів, 

Державної служби кінематографії, Інституту національної пам’яті, які ліквідуються;

— Державне агентство розвитку промисловості, передавши йому функції з управління майном 

Міністерства промислової політики України, яке ліквідується; 

— Державну службу нагляду ядерної та радіаційної безпеки, передавши їй функції з контролю і 

нагляду та надання державних послуг Міністерства палива і енергетики України, Міністерства 

вугільної промисловості України, Державного комітету ядерного регулювання України, які 

ліквідуються; 
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— Державне агентство управління аеропортами, передавши йому функції управління майном 

Міністерства транспорту та зв’язку України;

— Державну службу безпеки дорожнього руху, передавши їй функції з контролю та нагляду, 

надання державних послуг у встановленій сфері Міністерства внутрішніх справ України;

— Державну службу лікарських засобів та контролю за наркотиками, передавши їй функції з 

контролю та нагляду, надання державних послуг у встановленій сфері Міністерства охорони 

здоров’я України, Комітету з контролю за наркотиками та Державної інспекції з контролю 

якості лікарських засобів;

— Державну архітектурно-будівельну службу, передавши їй функції з контролю і нагляду та 

надання державних послуг Міністерства регіонального розвитку і будівництва України, 

Державної архітектурно-будівельної інспекції;

— Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, передавши їй функції з контролю і нагляду 

та надання державних послуг Міністерства аграрної політики України; Державного комітету 

ветеринарної медицини, Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської 

продукції та моніторингу її ринку, які ліквідуються;

— Державне агентство сільського господарства, передавши йому функції з управління майном 

Міністерства аграрної політики України;

— Державне агентство рибальства, передавши йому функції з управління майном, надання 

державних послуг та контрольно-наглядові функції у встановленій сфері Міністерства аграрної 

політики України; Міністерства охорони навколишнього природнього середовища України, 

Державного комітету рибного господарства, яке ліквідується, перетворюваного Державного 

комітету лісового господарства України; 

— Державну службу метеорології, геодезію і картографії, передавши їй функції з контролю і нагляду 

та функції з надання державних послуг у встановленій сфері діяльності Міністерства охо рони 

навколишнього природнього середовища України; Міністерства України з питань над звичайних 

ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Дер жавної 

гідрометеорологічної служби, Державної служби геодезії, картографії і кадастру, які ліквідуються;

— Державне агентство інформатизації та зв’язку, передавши йому функції з управління майном 

Міністерства транспорту та зв’язку України; у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету інформатизації України, який ліквідується;

— Державну автотранспортну службу, передавши їй функції з контролю і нагляду та функції 

з надання державних послуг Міністерства транспорту та зв’язку України; Державного 

департаменту морського і річкового транспорту, Державного департаменту автомобільного 

транспорту, Державної служби автомобільних доріг України; Державної інспекції на 

автомобільному транспорті, які ліквідуються;

— Державну службу захисту прав споживачів, передавши їй функції з контролю і нагляду та 

функції з надання державних послуг Міністерства економіки України; Державного комітету 

України з питань технічного регулювання і споживчої політики, який ліквідується;

— Державну службу технічного регулювання та метрології, передавши їй функції з контролю і 

нагляду та функції з надання державних послуг Міністерства економіки України; Державного 

комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, який ліквідується;

— Державну службу інтелектуальної власності, передавши їй функції з контролю і нагляду та 

функції з надання державних послуг Міністерства аграрної політики України, Міністерства 

освіти і науки України; Державної служби з охорони прав на сорти рослин, Державного 

департаменту інтелектуальної власності, які ліквідуються;

— Державну реєстраційну службу, передавши їй функції з реєстрації прав на нерухоме майно 

і операцій з ним, реєстрації нормативно-правових актів центральних органів виконавчої 

влади, реєстрації громадських об’єднань і політичних партій, засобів масової інформації, 

функції з контролю і нагляду та функції з надання державних послуг у сфері реєстрації 

актів цивільного стану, адвокатури і нотаріату Міністерства юстиції України, за винятком 

функцій з ухвалення нормативно-правових актів; та функції з реєстрації релігійних 

організацій та громад Державного комітету у справах національностей та релігій, який 

ліквідується;
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— Державну службу туризму, передавши їй функції з контролю та нагляду, надання державних 

послуг, та управління майном Міністерства культури і туризму України, Державної служби 

туризму і курортів, які ліквідуються;

— Державне агентство фізичної культури і спорту, передавши йому функції з управління майном, 

функції з контролю та нагляду та надання державних послуг у встановленій сфері діяльності 

Міністерства сім’ї, молоді і спорту, яке ліквідується, за винятком функцій у сфері сім’ї і молоді;

— Державну паспортну та міграційну службу, передавши їй функції з контролю та нагляду і 

надання державних послуг Міністерства внутрішніх справ України; Державної міграційної 

служби, яка ліквідується.

— Державну службу з надзвичайних ситуацій, передавши їй функції з контролю та нагляду, 

надання державних послуг Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту 

пожежної безпеки, Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби, які ліквідуються;

— Державну службу громадської безпеки, передавши їй функції з контролю та нагляду, надання 

державних послуг Міністерства внутрішніх справ України;

— Державне агентство конверсії, передавши йому функції з управління майном Міністерства 

оборони України, а також Державного департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених 

в запас або відставку, і конверсії колишніх військових об’єктів, Державного департаменту 

надлишкового майна і земель, які ліквідуються;

8. Перетворити:

— Міністерство регіонального розвитку та будівництва України у Міністерство регіонального 

розвитку України, передавши йому функції з ухвалення нормативно-правових актів у 

встановленій сфері діяльності Міністерства з питань житлово-комунального господарства 

України, Державної житлово-комунальної інспекції;

— Державний комітет України із земельних ресурсів у Державну службу земельних ресурсів, 

передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері 

діяльності Міністерству охорони навколишнього природнього середовища України;

— Державний комітет лісового господарства України у Державне агентство лісового господарства 

України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій 

сфері діяльності, окрім функцій у сфері використання об’єктів тваринного світу, Міністерству 

охорони навколишнього природного середовища України;

— Державний комітет України по водному господарству в Державне агентство водних ресурсів 

України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству 

охорони навколишнього природного середовища України;

— Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у Державну 

службу розвитку підприємництва України, передавши його функції з ухвалення нормативно-

правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству економіки України;

— Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки у Державну інспекцію 

техногенної безпеки України передавши їй функції з контролю та нагляду у встановленій сфері 

Міністерства вугільної промисловості України та Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;

— Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України у Державну службу 

фінансових послуг України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у 

встановленій сфері діяльності Міністерству фінансів України;

— Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам у 

Державне агентство України з питань протидії соціально небезпечним хворобам, передавши 

його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності 

Міністерству охорони здоров’я України;

— Державний департамент морського і річкового транспорту у Державне агентство морського 

та річкового транспорту України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових 

актів Міністерству транспорту та зв’язку;
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— Державну авіаційну адміністрацію у Державну авіаційну службу, передавши її функції з 

ухвалення нормативно-правових актів Міністерству транспорту та зв’язку;

— Державну службу автомобільних доріг України в Державне агентство дорожнього будівництва 

України, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству транспорту 

та зв’язку, функції контролю та нагляду і надання державних послуг Державній транспортній 

службі;

— Державну податкову адміністрацію України в Державну податкову службу, передавши її 

функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству фінансів України;

— Головне контрольно-ревізійне управління України у Державну контрольно-ревізійну 

інспекцію, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству 

фінансів України;

— Державний комітет України з державного матеріального резерву у Державне агентство 

державного матеріального резерву, передавши його функції з ухвалення нормативно-

правових актів Міністерству економіки України;

— Державний комітет статистики України у Державну службу статистики, передавши його 

функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству економіки України;

— Державний комітет архівів України в Державну архівну службу, передавши його функції з 

ухвалення нормативно-правових актів Міністерству юстиції України;

— Державну судову адміністрацію України у Державну службу України забезпечення судів, 

передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству юстиції України;

— Державний департамент України з питань виконання покарань у Державну службу виконання 

покарань, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству 

юстиції України;

— Адміністрацію державної прикордонної служби України у Державну службу України 

охорони державного кордону, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів 

Міністерству внутрішніх справ України;

— Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини у Державну службу України 

з усиновлення та захисту прав дитини, передавши його функції з ухвалення нормативно-

правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству праці та соціальної політики 

України;

— Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю у Державну 

інспекцію праці України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у 

встановленій сфері діяльності Міністерству праці та соціальної політики України.

9. Передати:

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету рибного господарства України, Державного комітету ветеринарної медицини, які 

ліквідуються, функції з ухвалення нормативно-правових актів у сфері використання тваринних 

ресурсів Державного комітету лісового господарства, який ліквідується — Міністерству 

аграрної політики України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету інформатизації України, який ліквідується — Міністерству транспорту та зв’язку;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

митної служби України — Міністерству фінансів України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

санітарно-епідеміологічної служби — Міністерству охорони здоро’я України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

служби експортного контролю — Міністерству економіки України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

казначейства України — Міністерству фінансів України, функції з контролю та нагляду у 

встановленій сфері діяльності Державного казначейства України — Державній контрольно-

ревізійній інспекції;
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— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, який ліквідується — 

Міністерству економіки України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

департаменту з питань банкрутства, який перейменовується– Міністерству економіки України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету із земельних ресурсів України, Державного комітету України з водного господарства, 

Національного агентства екологічних інвестицій, Державної гідрометеорологічної служби, 

Державної екологічної інспекції, Державної служби заповідної справи, Державної геологічної 

служби, Державної служби геодезії, картографії і кадастру, Державної інспекції з контролю 

за використанням і охороною земель, які ліквідуються, перетворюваного Державного 

комітету лісового господарства України — Міністерству охорони навколишнього природного 

середовища України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

пробірної служби — Міністерству фінансів України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у сфері охорони прав на об’єкти 

інтелектуальної власності Міністерства аграрної політики України і Міністерства освіти і науки 

України — Міністерству юстиції України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

інспекції з контролю якості лікарських засобів, Комітету з контролю за наркотиками, 

Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, які 

ліквідуються — Міністерству охорони здоров’я України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

департаменту з усиновлення і захисту прав дитини, який перетворюється — Міністерству 

праці та соціальної політики України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Пенсійного 

фонду України — Міністерству праці і соціальної політики України;

— функції з ухваленя нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

служби кінематографії — Міністерству культури, туризму та спорту України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерства 

України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту пожежної безпеки, Державного 

департаменту страхового фонду документації, які ліквідуються — Міністерству внутрішніх 

справ України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності, за винятком 

функцій з встановлення цін і тарифів на законодавчо передбачені товари і послуги, 

Національної комісії регулювання електроенергетики України, Міністерства вугільної 

промисловості України — Міністерству палива та енергетики України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності, за винятком 

функцій з встановлення цін і тарифів на законодавчо передбачені товари і послуги, 

Національної комісії із питань регулювання зв’язку України — Міністерству транспорту та 

зв’язку України;

— функції Державного департаменту з питань адаптації законодавства, який ліквідується — 

Міністерству юстиції України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету у справах національностей і релігій, який ліквідується — Міністерству юстиції України 

та Міністерству регіонального розвитку України;

— функції екологічного контролю і нагляду у встановленій сфері діяльності Міністерства охорони 

навколишнього природнього середовища України, Державної екологічної інспекції, Державної 

служби заповідної справи, Державної геологічної служби, Державної інспекції з контролю за 

використанням і охороною земель, Державного комітету України з водного господарства у 

встановленій сфері діяльності перетворюваного Державного комітету лісового господарства 

України — Державній екологічній інспекції;
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— функції з котролю та нагляду, надання державних послуг Державного департаменту страхового 

фонду документації, який ліквідується — Державній архівниій службі.

10. Перейменувати:

— Державний комітет фінансового моніторингу України в Державну комісію фінансового 

моніторингу України;

— Управління державної охорони України у Державну службу охорони України;

— Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації в Державну 

службу спеціального зв’язку України;

— Державний департамент з питань банкрутства в Державну службу з питань банкрутства;

— Головне управління державної служби України в Адміністрацію державної служби України;

— Державний департамент — Адміністрація зони відчуження і зони безумовного відчуження в 

Державне агентство України з управління зоною відчуження;

— Державне казначейство у Державну службу казначейства України.

 Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ
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проект

Варіант 2

Кабінет  Міністрів  України

П О С Т А Н О В А
від  _____________2010 р. № ______від  _____________2010 р. № ______

КиївКиїв

Про систему центральних органівПро систему центральних органів
виконавчої владивиконавчої влади

З метою підвищення ефективності функціонування системи центральних органів вико-

навчої влади України пропонуються наступні кроки:

1. Встановити, що:

а) під функціями з ухвалення нормативно-правових актів розуміється видання на підставі і у 

виконання законів України обов’язкових для виконання органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовцями, юридичними особами і громадянами норм і 

правил, які регулюють відносини у конкретній предметній сфері і які розповсюджуються на 

невизначене коло осіб;

б) під функціями з контролю і нагляду розуміється здійснення перевірки виконання органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовцями, юридичними 

особами і громадянами встановлених Конституцією України, законами України і іншими 

нормативно-правовими актами загальнообов’язкових правил і норм поведінки в економіці 

та суспільному житті, встановлення розбіжностей між нормативним і фактичним станом 

об’єкту контролю, здійснення заходів, спрямованих на приведення об’єкту контролю у 

нормативний стан;

в) під функціями з надання державних послуг розуміються:

— видача органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовцями 

за зверненням фізичних і юридичних осіб дозволів (ліцензій) на здійснення певного 

виду діяльності і (або) конкретних дій;

— реєстрація актів, документів, прав, об’єктів, а також видання індивідуальних правових 

актів;

— надання інших послуг, закріплених законодавством за органами виконавчої влади;

г) під функціями з управління державним майном розуміється здійснення повноважень власника 

відносно природних ресурсів, що знаходяться у загальнодержавній власності, державного 

майна, у тому числі переданого державним підприємствам і установам, підвідомчим 

державному агентству, а також управління акціями відкритих акціонерних товариств, які 

знаходяться у державній власності.

2. Встановити, що міністерство:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з формування державної 

політики і нормативно-правового регулювання у законодавчо встановленій сфері діяльності;
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б) на підставі і у виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і Ка бі нету 

Міністрів України самостійно здійснює правове регулювання у встановленій сфері діяльності;

в) у встановленій сфері діяльності не має права здійснювати функції з контролю та нагляду, 

надання державних послуг, а також функції з управління державним майном, окрім випадків, 

які встановлюються законодавством України та міжнародними угодами;

г) здійснює координацію і контроль діяльності відповідних державних служб, державних 

агентств та державних інспекцій. 

3. Встановити, що державна служба:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду і 

надання державних послуг у встановленій сфері діяльності, а також спеціальні функції у сфері 

оборони, державної безпеки, захисту і охорони державного кордону України, громадської 

безпеки, безпеки дорожнього руху і захисту від надзвичайних ситуацій;

б) у межах своєї компетенції видає індивідуальні правові акти;

в) не має права здійснювати у встановленій сфері діяльності нормативно-правове регулювання, 

управління державним майном, окрім випадків, які встановлюються законодавством України 

та міжнародними угодами.

4. Встановити, що державна інспекція:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у 

встановленій сфері діяльності;

б) у межах своєї компетенції видає індивідуальні правові акти;

в) не має права здійснювати у встановленій сфері діяльності нормативно-правове регулювання, 

надання державних послуг, управління державним майном, окрім випадків, які встановлюються 

законодавством України та міжнародними угодами.

5. Встановити, що державне агентство:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює у встановленій сфері діяльності 

функції з управління державним майном а також функції із застосування права, за винятком 

функцій з контролю і нагляду;

б) у межах своєї компетенції видає індивідуальні правові акти;

г) не має права здійснювати нормативно-правове регулювання у встановленій сфері діяльності, 

надання державних послуг і функції з контролю і нагляду, окрім випадків, які встановлюються 

законодавством України та міжнародними угодами.

6. Ліквідувати:

— Міністерство з питань житлово-комунального господарства України;

— Міністерство промислової політики України;

— Міністерство культури і туризму України;

— Міністерство у справах сім’ї, молоді і спорту України;

— Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики;

— Державний комітет ядерного регулювання України;

— Державний комітет інформатизації України;

— Державний комітет України у справах національностей і релігій;

— Державний комітет України у справах ветеранів;

— Державну службу з охорони прав на сорти рослин;

— Державну службу заповідної справи;

— Державну службу туризму і курортів;
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— Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон 

України;

— Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів;

— Державну соціальну службу для сім’ї, дітей та молоді;

— Державну гідрометеорологічну службу;

— Державну службу геодезії, картографії і кадастру;

— Державну геологічну службу;

— Державну авіаційну пошуково-рятувальну службу;

— Фонд соціального захисту інвалідів;

— Державний департамент з питань банкрутства;

— Державний департамент з питань адаптації законодавства;

— Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування;

— Державний департамент з питань зв’язку;

— Державний департамент автомобільного транспорту;

— Державний департамент адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та 

конверсії колишніх військових об’єктів;

— Державний департамент надлишкового майна і земель;

— Державний департамент інтелектуальної власності;

— Державний департамент пожежної безпеки;

— Державний департамент страхового фонду документації; 

— Державне агентство України з інвестицій та інновацій; 

— Державну архітектурно-будівельну інспекцію;

— Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку;

— Державну інспекцію контролю якості вугільної продукції;

— Державну житлово-комунальну інспекцію;

— Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті;

— Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель;

— Українське агентство міжнародного розвитку;

— Національне агентство екологічних інвестицій України;

— Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку;

— Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енер-

гетичних ресурсів;

— Комітет з контролю за наркотиками;

— Центр обробки запитів країн-членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі 

і їх інформування;

— Український інститут національної пам’яті.

7 Утворити:

— Міністерство культури, туризму та спорту України, передавши йому функції з ухвалення 

нормативно-правових актів діяльності Міністерства культури і туризму України, Державної 

служби з питань національної культурної спадщини та Міністерства України у справах сім’ї, 

молоді та спорту, за винятком функцій у сфері сім’ї та молоді, Державної служби контролю 

за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, Державної служби 

туризму і курортів, Державної служби кінематографії, Інституту національної пам’яті, які 

ліквідуються;

— Державне агентство розвитку промисловості, передавши йому функції з управління майном 

Міністерства промислової політики України, яке ліквідується; 

— Державну службу нагляду ядерної та радіаційної безпеки, передавши їй функції з контролю і 

нагляду та надання державних послуг Міністерства палива і енергетики України, Міністерства 

вугільної промисловості України, Державного комітету ядерного регулювання України, які 

ліквідуються; 
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— Державне агентство управління аеропортами, передавши йому функції управління майном 

Міністерства транспорту та зв’язку України;

— Державну службу безпеки дорожнього руху, передавши їй функції з контролю та нагляду, 

надання державних послуг у встановленій сфері Міністерства внутрішніх справ України;

— Державну службу лікарських засобів та контролю за наркотиками, передавши їй функції з 

контролю та нагляду, надання державних послуг у встановленій сфері Міністерства охорони 

здоров’я України, Комітету з контролю за наркотиками та Державної інспекції з контролю 

якості лікарських засобів;

— Державну архітектурно-будівельну службу, передавши їй функції з контролю і нагляду та 

надання державних послуг Міністерства регіонального розвитку і будівництва України, 

Державної архітектурно-будівельної інспекції;

— Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, передавши їй функції з контролю і нагляду 

та надання державних послуг Міністерства аграрної політики України; Державного комітету 

ветеринарної медицини, Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської 

продукції та моніторингу її ринку, які ліквідуються;

— Державне агентство сільського господарства, передавши йому функції з управління майном 

Міністерства аграрної політики України;

— Державне агентство рибальства, передавши йому функції з управління майном, надання 

державних послуг та контрольно-наглядові функції у встановленій сфері Міністерства аграрної 

політики України; Міністерства охорони навколишнього природнього середовища України, 

Державного комітету рибного господарства, яке ліквідується, перетворюваного Державного 

комітету лісового господарства України; 

— Державну службу метеорології, геодезію і картографії, передавши їй функції з контролю і 

нагляду та функції з надання державних послуг у встановленій сфері діяльності Міністерства 

охо рони навколишнього природнього середовища України; Міністерства України з питань 

над зви чайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи, Дер жавної гідрометеорологічної служби, Державної служби геодезії, картографії 

і кадастру, які ліквідуються;

— Державне агентство інформатизації та зв’язку, передавши йому функції з управління майном 

Міністерства транспорту та зв’язку України; у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету інформатизації України, який ліквідується;

— Державну автотранспортну службу, передавши їй функції з контролю і нагляду та функції 

з надання державних послуг Міністерства транспорту та зв’язку України; Державного 

департаменту морського і річкового транспорту, Державного департаменту автомобільного 

транспорту, Державної служби автомобільних доріг України; Державної інспекції на 

автомобільному транспорті, які ліквідуються;

— Державну службу захисту прав споживачів, передавши їй функції з контролю і нагляду та 

функції з надання державних послуг Міністерства економіки України; Державного комітету 

України з питань технічного регулювання і споживчої політики, який ліквідується;

— Державну службу технічного регулювання та метрології, передавши їй функції з контролю і 

нагляду та функції з надання державних послуг Міністерства економіки України; Державного 

комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, який ліквідується;

— Державну службу інтелектуальної власності, передавши їй функції з контролю і нагляду та 

функції з надання державних послуг Міністерства аграрної політики України, Міністерства 

освіти і науки України; Державної служби з охорони прав на сорти рослин, Державного 

департаменту інтелектуальної власності, які ліквідуються;

— Державну реєстраційну службу, передавши їй функції з реєстрації прав на нерухоме майно 

і операцій з ним, реєстрації нормативно-правових актів центральних органів виконавчої 

влади, реєстрації громадських об’єднань і політичних партій, засобів масової інформації, 

функції з контролю і нагляду та функції з надання державних послуг у сфері реєстрації актів 

цивільного стану, адвокатури і нотаріату Міністерства юстиції України, за винятком функцій з 

ухвалення нормативно-правових актів; та функції з реєстрації релігійних організацій та громад 

Державного комітету у справах національностей та релігій, який ліквідується;
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— Державну службу туризму, передавши їй функції з контролю та нагляду, надання державних 

послуг, та управління майном Міністерства культури і туризму України, Державної служби 

туризму і курортів, які ліквідуються;

— Державне агентство фізичної культури і спорту, передавши йому функції з управління майном, 

функції з контролю та нагляду та надання державних послуг у встановленій сфері діяльності 

Міністерства сім’ї, молоді і спорту, яке ліквідується, за винятком функцій у сфері сім’ї і молоді;

— Державну паспортну та міграційну службу, передавши їй функції з контролю та нагляду і 

надання державних послуг Міністерства внутрішніх справ України; Державної міграційної 

служби, яка ліквідується.

— Державну службу з надзвичайних ситуацій, передавши їй функції з контролю та нагляду, 

надання державних послуг Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту 

пожежної безпеки, Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби, які ліквідуються;

— Державну службу громадської безпеки, передавши їй функції з контролю та нагляду, надання 

державних послуг Міністерства внутрішніх справ України;

— Державне агентство конверсії, передавши йому функції з управління майном Міністерства 

оборони України, а також Державного департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених 

в запас або відставку, і конверсії колишніх військових об’єктів, Державного департаменту 

надлишкового майна і земель, які ліквідуються;

8. Перетворити:

— Міністерство регіонального розвитку та будівництва України у Міністерство регіонального 

розвитку України, передавши йому функції з ухвалення нормативно-правових актів у 

встановленій сфері діяльності Міністерства з питань житлово-комунального господарства 

України, Державної житлово-комунальної інспекції;

— Державний комітет України із земельних ресурсів у Державну службу земельних ресурсів, 

передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері 

діяльності Міністерству охорони навколишнього природнього середовища України;

— Державний комітет лісового господарства України у Державне агентство лісового господарства 

України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій 

сфері діяльності, окрім функцій у сфері використання об’єктів тваринного світу, Міністерству 

охорони навколишнього природного середовища України;

— Державний комітет України по водному господарству в Державне агентство водних ресурсів 

України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству 

охорони навколишнього природного середовища України;

— Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у Державну 

службу розвитку підприємництва України, передавши його функції з ухвалення нормативно-

правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству економіки України;

— Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки у Державну інспекцію 

техногенної безпеки України передавши їй функції з контролю та нагляду у встановленій сфері 

Міністерства вугільної промисловості України та Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;

— Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України у Державну службу 

фінансових послуг України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у 

встановленій сфері діяльності Міністерству фінансів України;

— Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам у 

Державне агентство України з питань протидії соціально небезпечним хворобам, передавши 

його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності 

Міністерству охорони здоров’я України;

— Державний департамент морського і річкового транспорту у Державне агентство морського 

та річкового транспорту України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових 

актів Міністерству транспорту та зв’язку;



39

— Державну авіаційну адміністрацію у Державну авіаційну службу, передавши її функції з 

ухвалення нормативно-правових актів Міністерству транспорту та зв’язку;

— Державну службу автомобільних доріг України в Державне агентство дорожнього будівництва 

України, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству транспорту 

та зв’язку, функції контролю та нагляду і надання державних послуг Державній транспортній 

службі;

— Державну податкову адміністрацію України в Державну податкову службу, передавши її 

функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству фінансів України;

— Головне контрольно-ревізійне управління України у Державну контрольно-ревізійну 

інспекцію, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству 

фінансів України;

— Державний комітет України з державного матеріального резерву у Державне агентство 

державного матеріального резерву, передавши його функції з ухвалення нормативно-

правових актів Міністерству економіки України;

— Державний комітет статистики України у Державну службу статистики, передавши його 

функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству економіки України;

— Державний комітет архівів України в Державну архівну службу, передавши його функції з 

ухвалення нормативно-правових актів Міністерству юстиції України;

— Державну судову адміністрацію України у Державну службу України забезпечення судів, 

передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству юстиції України;

— Державний департамент України з питань виконання покарань у Державну службу виконання 

покарань, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству 

юстиції України;

— Адміністрацію державної прикордонної служби України у Державну службу України 

охорони державного кордону, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів 

Міністерству внутрішніх справ України;

— Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини у Державну службу України з 

усиновлення та захисту прав дитини, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових 

актів у встановленій сфері діяльності Міністерству праці та соціальної політики України;

— Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю у Державну 

інспекцію праці України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у 

встановленій сфері діяльності Міністерству праці та соціальної політики України.

9. Передати:

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету рибного господарства України, Державного комітету ветеринарної медицини, які 

ліквідуються, функції з ухвалення нормативно-правових актів у сфері використання тваринних 

ресурсів Державного комітету лісового господарства, який ліквідується — Міністерству 

аграрної політики України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету інформатизації України, який ліквідується — Міністерству транспорту та зв’язку;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

митної служби України — Міністерству фінансів України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

санітарно-епідеміологічної служби — Міністерству охорони здоро’я України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

служби експортного контролю — Міністерству економіки України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

казначейства України — Міністерству фінансів України, функції з контролю та нагляду у 

встановленій сфері діяльності Державного казначейства України — Державній контрольно-

ревізійній інспекції;
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— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, який ліквідується — 

Міністерству економіки України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

департаменту з питань банкрутства, який перейменовується– Міністерству економіки 

України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету із земельних ресурсів України, Державного комітету України з водного господарства, 

Національного агентства екологічних інвестицій, Державної гідрометеорологічної служби, 

Державної екологічної інспекції, Державної служби заповідної справи, Державної геологічної 

служби, Державної служби геодезії, картографії і кадастру, Державної інспекції з контролю 

за використанням і охороною земель, які ліквідуються, перетворюваного Державного 

комітету лісового господарства України — Міністерству охорони навколишнього природного 

середовища України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

пробірної служби — Міністерству фінансів України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у сфері охорони прав на об’єкти 

інтелектуальної власності Міністерства аграрної політики України і Міністерства освіти і науки 

України — Міністерству юстиції України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

інспекції з контролю якості лікарських засобів, Комітету з контролю за наркотиками, Комітету з 

питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, які ліквідуються 

— Міністерству охорони здоров’я України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

департаменту з усиновлення і захисту прав дитини, який перетворюється — Міністерству 

праці та соціальної політики України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Пенсійного 

фонду України — Міністерству праці і соціальної політики України;

— функції з ухваленя нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

служби кінематографії — Міністерству культури, туризму та спорту України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерства 

України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту пожежної безпеки, Державного 

департаменту страхового фонду документації, які ліквідуються — Міністерству внутрішніх 

справ України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності, за винятком 

функцій з встановлення цін і тарифів на законодавчо передбачені товари і послуги, 

Національної комісії регулювання електроенергетики України — Міністерству палива та 

енергетики України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності, за винятком 

функцій з встановлення цін і тарифів на законодавчо передбачені товари і послуги, 

Національної комісії із питань регулювання зв’язку України — Міністерству транспорту та 

зв’язку України;

— функції Державного департаменту з питань адаптації законодавства, який ліквідується — 

Міністерству юстиції України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету у справах національностей і релігій, який ліквідується — Міністерству юстиції України 

та Міністерству регіонального розвитку України;

— функції екологічного контролю і нагляду у встановленій сфері діяльності Міністерства охорони 

навколишнього природнього середовища України, Державної екологічної інспекції, Державної 

служби заповідної справи, Державної геологічної служби, Державної інспекції з контролю за 

використанням і охороною земель, Державного комітету України з водного господарства у 
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встановленій сфері діяльності перетворюваного Державного комітету лісового господарства 

України — Державній екологічній інспекції;

— функції з котролю та нагляду, надання державних послуг Державного департаменту страхового 

фонду документації, який ліквідується — Державній архівниій службі.

10. Перейменувати:

— Державний комітет фінансового моніторингу України в Державну комісію фінансового 

моніторингу України;

— Управління державної охорони України у Державну службу охорони України;

— Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації в Державну 

службу спеціального зв’язку України;

— Державний департамент з питань банкрутства в Державну службу з питань банкрутства;

— Головне управління державної служби України в Адміністрацію державної служби України;

— Державний департамент — Адміністрація зони відчуження і зони безумовного відчуження в 

Державне агентство України з управління зоною відчуження;

— Державне казначейство у Державну службу казначейства України.

 Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ
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проект

Варіант 3

Кабінет  Міністрів  України

П О С Т А Н О В А
від  _____________2010 р. № ______від  _____________2010 р. № ______

КиївКиїв

Про систему центральних органівПро систему центральних органів
виконавчої владивиконавчої влади

З метою підвищення ефективності функціонування системи центральних органів вико-

навчої влади України пропонуються наступні кроки:

1. Встановити, що:

а) під функціями з ухвалення нормативно-правових актів розуміється видання на підставі і у 

виконання законів України обов’язкових для виконання органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовцями, юридичними особами і громадянами норм і 

правил, які регулюють відносини у конкретній предметній сфері і які розповсюджуються на 

невизначене коло осіб;

б) під функціями з контролю і нагляду розуміється здійснення перевірки виконання органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовцями, юридичними особами 

і громадянами встановлених Конституцією України, законами України і іншими нормативно-

правовими актами загальнообов’язкових правил і норм поведінки в економіці та суспільному 

житті, встановлення розбіжностей між нормативним і фактичним станом об’єкту контролю, 

здійснення заходів, спрямованих на приведення об’єкту контролю у нормативний стан;

в) під функціями з надання державних послуг розуміються:

— видача органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовцями 

за зверненням фізичних і юридичних осіб дозволів (ліцензій) на здійснення певного 

виду діяльності і (або) конкретних дій;

— реєстрація актів, документів, прав, об’єктів, а також видання індивідуальних правових 

актів;

— надання інших послуг, закріплених законодавством за органами виконавчої влади;

г) під функціями з управління державним майном розуміється здійснення повноважень власника 

відносно природних ресурсів, що знаходяться у загальнодержавній власності, державного 

майна, у тому числі переданого державним підприємствам і установам, підвідомчим дер-

жавному агентству, а також управління акціями відкритих акціонерних товариств, які знахо-

дяться у державній власності;

2. Встановити, що міністерство:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з формування державної 

політики і нормативно-правового регулювання у законодавчо встановленій сфері діяльності;
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б) на підставі і у виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету 

Міністрів України самостійно здійснює правове регулювання у встановленій сфері діяльності;

в) у встановленій сфері діяльності не має права здійснювати функції з контролю та нагляду, 

надання державних послуг, а також функції з управління державним майном, окрім випадків, 

які встановлюються законодавством України та міжнародними угодами;

г) здійснює координацію і контроль діяльності відповідних державних служб, державних 

агентств та державних інспекцій. 

3. Встановити, що державна служба:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду і 

надання державних послуг у встановленій сфері діяльності, а також спеціальні функції у сфері 

оборони, державної безпеки, захисту і охорони державного кордону України, громадської 

безпеки, безпеки дорожнього руху і захисту від надзвичайних ситуацій;

б) у межах своєї компетенції видає індивідуальні правові акти;

в) не має права здійснювати у встановленій сфері діяльності нормативно-правове регулювання, 

управління державним майном, окрім випадків, які встановлюються законодавством України 

та міжнародними угодами.

4 Встановити, що державна інспекція:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у 

встановленій сфері діяльності;

б) у межах своєї компетенції видає індивідуальні правові акти;

в) не має права здійснювати у встановленій сфері діяльності нормативно-правове регулювання, 

надання державних послуг, управління державним майном, окрім випадків, які встановлюються 

законодавством України та міжнародними угодами.

5. Встановити, що державне агентство:

а) є центральним органом виконавчої влади, який здійснює у встановленій сфері діяльності 

функції з управління державним майном а також функції із застосування права, за винятком 

функцій з контролю і нагляду;

б) у межах своєї компетенції видає індивідуальні правові акти;

г) не має права здійснювати нормативно-правове регулювання у встановленій сфері діяльності, 

надання державних послуг і функції з контролю і нагляду, окрім випадків, які встановлюються 

законодавством України та міжнародними угодами.

6. Ліквідувати:

— Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики;

— Державний комітет ядерного регулювання України;

— Державний комітет інформатизації України;

— Державний комітет України у справах національностей і релігій;

— Державний комітет України у справах ветеранів;

— Державну службу з охорони прав на сорти рослин;

— Державну службу заповідної справи;

— Державну службу туризму і курортів;

— Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон 

України;

— Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення;

— Державну соціальну службу для сім’ї, дітей та молоді;

— Державну гідрометеорологічну службу;

— Державну службу геодезії, картографії і кадастру;

— Державну геологічну службу;

— Державну авіаційну пошуково-рятувальну службу;

— Фонд соціального захисту інвалідів;
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— Державний департамент з питань банкрутства;

— Державний департамент з питань адаптації законодавства;

— Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування;

— Державний департамент з питань зв’язку;

— Державний департамент автомобільного транспорту;

— Державний департамент адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та 

конверсії колишніх військових об’єктів;

— Державний департамент надлишкового майна і земель;

— Державний департамент інтелектуальної власності;

— Державний департамент пожежної безпеки;

— Державний департамент страхового фонду документації; 

— Державне агентство України з інвестицій та інновацій; 

— Державну архітектурно-будівельну інспекцію;

— Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку;

— Державну інспекцію контролю якості вугільної продукції;

— Державну житлово-комунальну інспекцію;

— Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті;

— Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель;

— Українське агентство міжнародного розвитку;

— Національне агентство екологічних інвестицій України;

— Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку;

— Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енер-

гетичних ресурсів;

— Комітет з контролю за наркотиками;

— Центр обробки запитів країн-членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі 

і їх інформування;

— Інститут національної пам’яті.

7. Утворити:

— Державне агентство розвитку промисловості, передавши йому функції з управління майном 

Міністерства промислової політики України; 

— Державну службу нагляду ядерної та радіаційної безпеки, передавши їй функції з контролю і 

нагляду та надання державних послуг Міністерства палива і енергетики України, Мініс терства 

вугільної промисловості України, Державного комітету ядерного регулювання України, яке 

ліквідується; 

— Державне агентство управління аеропортами, передавши йому функції управління майном 

Міністерства транспорту та зв’язку України;

 Державну службу безпеки дорожнього руху, передавши їй функції з контролю та нагляду, 

надання державних послуг у встановленій сфері Міністерства внутрішніх справ України;

— Державну службу лікарських засобів та контролю за наркотиками, передавши їй функції з 

контролю та нагляду, надання державних послуг у встановленій сфері Міністерства охорони 

здоров’я України, Комітету з контролю за наркотиками та Державної інспекції лікарських 

засобів і виробів медичного призначення;

— Державну архітектурно-будівельну службу, передавши їй функції з контролю і нагляду та 

надання державних послуг Міністерства регіонального розвитку і будівництва України, 

Державної архітектурно-будівельної інспекції;

— Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, передавши їй функції з контролю і нагляду 

та надання державних послуг Міністерства аграрної політики України; Державного комітету 

ветеринарної медицини, Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської 

продук ції та моніторингу її ринку, які ліквідуються;

— Державне агентство сільського господарства, передавши йому функції з управління майном 

Міністерства аграрної політики України;
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— Державне агентство рибальства, передавши йому функції з управління майном, надання 

державних послуг та контрольно-наглядові функції у встановленій сфері Міністерства аграрної 

політики України; Міністерства охорони навколишнього природнього середовища України, 

Державного комітету рибного господарства, яке ліквідується, перетворюваного Державного 

комітету лісового господарства України; 

— Державну службу метеорології, геодезію і картографії, передавши їй функції з контролю і нагля-

ду та функції з надання державних послуг у встановленій сфері діяльності Міністерства охо-

ро ни навколишнього природнього середовища України; Міністерства України з питань над-

зви  чайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; 

Дер  жавної гідрометеорологічної служби, Державної служби геодезії, картографії і кадастру, 

які ліквідуються;

— Державне агентство інформатизації та зв’язку, передавши йому функції з управління майном 

Міністерства транспорту та зв’язку України; у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету інформатизації України, який ліквідується;

— Державну автотранспортну службу, передавши їй функції з контролю і нагляду та функції 

з надання державних послуг Міністерства транспорту та зв’язку України; Державного 

департаменту морського і річкового транспорту, Державного департаменту автомобільного 

транспорту, Державної служби автомобільних доріг України; Державної інспекції на 

автомобільному транспорті, які ліквідуються;

— Державну службу захисту прав споживачів, передавши їй функції з контролю і нагляду та 

функції з надання державних послуг Міністерства економіки України; Державного комітету 

України з питань технічного регулювання і споживчої політики, який ліквідується;

— Державну службу технічного регулювання та метрології, передавши їй функції з контролю 

і нагляду та функції з надання державних послуг Міністерства економіки України; 

Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, який 

ліквідується;

— Державну службу інтелектуальної власності, передавши їй функції з контролю і нагляду та 

функції з надання державних послуг Міністерства аграрної політики України, Міністерства 

освіти і науки України; Державної служби з охорони прав на сорти рослин, Державного 

департаменту інтелектуальної власності, які ліквідуються;

— Державну реєстраційну службу, передавши їй функції з реєстрації прав на нерухоме майно 

і операцій з ним, реєстрації нормативно-правових актів центральних органів виконавчої 

влади, реєстрації громадських об’єднань і політичних партій, засобів масової інформації, 

функції з контролю і нагляду та функції з надання державних послуг у сфері реєстрації актів 

цивільного стану, адвокатури і нотаріату Міністерства юстиції України, за винятком функцій з 

ухвалення нормативно-правових актів; та функції з реєстрації релігійних організацій та громад 

Державного комітету у справах національностей та релігій, який ліквідується;

— Державну службу туризму, передавши їй функції з контролю та нагляду, надання державних 

послуг, та управління майном Міністерства культури і туризму України, Державної служби 

туризму і курортів, які ліквідуються;

— Державне агентство фізичної культури і спорту, передавши йому функції з управління майном, 

функції з контролю та нагляду та надання державних послуг у встановленій сфері діяльності 

Міністерства сім’ї, молоді і спорту, за винятком функцій у сфері сім’ї і молоді;

— Державну паспортну та міграційну службу, передавши їй функції з контролю та нагляду і 

надання державних послуг Міністерства внутрішніх справ України; Державної міграційної 

служби, яка ліквідується;

— Державну службу з надзвичайних ситуацій, передавши їй функції з контролю та нагляду, 

на дання державних послуг Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і 

у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного 

департаменту пожеж ної безпеки, Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби, 

яка ліквідується;

— Державну службу громадської безпеки, передавши їй функції з контролю та нагляду, надання 

державних послуг Міністерства внутрішніх справ України;
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— Державне агентство конверсії, передавши йому функції з управління майном Міністерства 

оборони України, а також Державного департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених 

в запас або відставку, і конверсії колишніх військових об’єктів, Державного департаменту 

надлишкового майна і земель, які ліквідуються;

8. Перетворити:

— Державний комітет України із земельних ресурсів у Державну службу земельних ресурсів, 

передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері 

діяльності Міністерству охорони навколишнього природнього середовища України;

— Державний комітет лісового господарства України у Державне агентство лісового господарства 

України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій 

сфері діяльності, окрім функцій у сфері використання об’єктів тваринного світу, Міністерству 

охорони навколишнього природного середовища України;

— Державний комітет України по водному господарству в Державне агентство водних ресурсів 

України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству 

охорони навколишнього природного середовища України;

— Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у Державну 

службу розвитку підприємництва України, передавши його функції з ухвалення нормативно-

правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству економіки України;

— Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки у Державну інспекцію 

техногенної безпеки України передавши їй функції з контролю та нагляду у встановленій сфері 

Міністерства вугільної промисловості України та Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;

— Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України у Державну службу 

фінансових послуг України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у 

встановленій сфері діяльності Міністерству фінансів України;

— Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам у 

Державне агентство України з питань протидії соціально небезпечним хворобам, передавши 

його функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності 

Міністерству охорони здоров’я України;

— Державний департамент морського і річкового транспорту у Державне агентство морського 

та річкового транспорту України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових 

актів Міністерству транспорту та зв’язку;

— Державну авіаційну адміністрацію у Державну авіаційну службу, передавши її функції з 

ухвалення нормативно-правових актів Міністерству транспорту та зв’язку;

— Державну службу автомобільних доріг України в Державне агентство дорожнього будів ництва 

України, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству транспорту та 

зв’язку, функції контролю та нагляду і надання державних послуг Державній транспортній службі;

— Державну податкову адміністрацію України в Державну податкову службу, передавши її 

функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству фінансів України;

— Головне контрольно-ревізійне управління України у Державну контрольно-ревізійну інспек цію, 

передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству фінансів України;

— Державний комітет України з державного матеріального резерву у Державне агентство 

державного матеріального резерву, передавши його функції з ухвалення нормативно-

правових актів Міністерству економіки України;

— Державний комітет статистики України у Державну службу статистики, передавши його 

функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству економіки України;

— Державний комітет архівів України в Державну архівну службу, передавши його функції з 

ухвалення нормативно-правових актів Міністерству юстиції України;

— Державну судову адміністрацію України у Державну службу України забезпечення судів, 

передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству юстиції України;

— Державний департамент України з питань виконання покарань у Державну службу виконання 

покарань, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів Міністерству 

юстиції України;
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— Адміністрацію державної прикордонної служби України у Державну службу України охоро-

ни державного кордону, передавши її функції з ухвалення нормативно-правових актів Мініс-

терству внутрішніх справ України;

— Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини у Державну службу України з 

усиновлення та захисту прав дитини, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових 

актів у встановленій сфері діяльності Міністерству праці та соціальної політики України;

— Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю у Державну 

інспекцію праці України, передавши його функції з ухвалення нормативно-правових актів у 

встановленій сфері діяльності Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту України.

9. Передати:

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету рибного господарства України, Державного комітету ветеринарної медицини, які 

ліквідуються, функції з ухвалення нормативно-правових актів у сфері використання тваринних 

ресурсів Державного комітету лісового господарства, який ліквідується — Міністерству 

аграрної політики України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету інформатизації України, який ліквідується — Міністерству транспорту та зв’язку;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

митної служби України — Міністерству фінансів України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

санітарно-епідеміологічної служби — Міністерству охорони здоро’я України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

служби експортного контролю — Міністерству економіки України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

казначейства України — Міністерству фінансів України, функції з контролю та нагляду у 

встановленій сфері діяльності Державного казначейства України — Державній контрольно-

ревізійній інспекції;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики, який ліквідується — 

Міністерству економіки України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного де-

партаменту з питань банкрутства, який перейменовується— Міністерству економіки України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету із земельних ресурсів України, Державного комітету України з водного господарства, 

Національного агентства екологічних інвестицій, Державної гідрометеорологічної служби, 

Державної екологічної інспекції, Державної служби заповідної справи, Державної геологічної 

служби, Державної служби геодезії, картографії і кадастру, Державної інспекції з контролю 

за використанням і охороною земель, які ліквідуються, перетворюваного Державного 

комітету лісового господарства України — Міністерству охорони навколишнього природного 

середовища України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

пробірної служби — Міністерству фінансів України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у сфері охорони прав на об’єкти 

інтелектуальної власності Міністерства аграрної політики України і Міністерства освіти і науки 

України — Міністерству юстиції України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

інспекції лікарських засобів і виробів медичного призначення, Комітету з контролю за 

наркотиками, Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним 

хворобам, які ліквідуються — Міністерству охорони здоров’я України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

департаменту з усиновлення і захисту прав дитини, який перетворюється — Міністерству у 

справах сім’ї, молоді та спорту України;
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— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Пенсійного 

фонду України — Міністерству праці і соціальної політики України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державної 

служби кінематографії — Міністерству культури та туризму України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерства Ук-

раїни з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи, Державного департаменту пожежної безпеки, Державного департаменту страхового 

фонду документації, які ліквідуються — Міністерству внутрішніх справ України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності, за винятком 

функцій з встановлення цін і тарифів на законодавчо передбачені товари і послуги, 

Національної комісії регулювання електроенергетики України — Міністерству палива та 

енергетики України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності, за винятком 

функцій з встановлення цін і тарифів на законодавчо передбачені товари і послуги, Націо-

нальної комісії із питань регулювання зв’язку України — Міністерству транспорту та зв’язку 

України;

— функції Державного департаменту з питань адаптації законодавства, який ліквідується — 

Міністерству юстиції України;

— функції з ухвалення нормативно-правових актів у встановленій сфері діяльності Державного 

комітету у справах національностей і релігій, який ліквідується — Міністерству юстиції України 

та Міністерству регіонального розвитку та будівництва України;

— функції екологічного контролю і нагляду у встановленій сфері діяльності Міністерства охорони 

навколишнього природнього середовища України, Державної екологічної інспекції, Державної 

служби заповідної справи, Державної геологічної служби, Державної інспекції з контролю за 

використанням і охороною земель, Державного комітету України з водного господарства у 

встановленій сфері діяльності перетворюваного Державного комітету лісового господарства 

України — Державній екологічній інспекції;

— функції з котролю та нагляду, надання державних послуг Державного департаменту страхового 

фонду документації, який ліквідується — Державній архівниій службі.

10. Перейменувати:

— Державний комітет фінансового моніторингу України в Державну комісію фінансового 

моніторингу України;

— Управління державної охорони України у Державну службу охорони України;

— Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації в Державну 

службу спеціального зв’язку України;

— Державний департамент з питань банкрутства в Державну службу з питань банкрутства;

— Головне управління державної служби України в Адміністрацію державної служби України;

— Державний департамент — Адміністрація зони відчуження і зони безумовного відчуження в 

Державне агентство України з управління зоною відчуження;

— Державне казначейство у Державну службу казначейства України.

 Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ



Державний департамент 
з питань банкрутства

Державний комітет України
з питань технічного регулю-
вання та споживчої політики

Державна інспекція 
з контролю за цінами

Мінекономіки

Центр обробки запитів країн – 
членів Світової організації тор-
гівлі і Світової організації тор-

гівлі та їх інформування

Державний комітет України 
з державного матеріального 

резерву

Державна служба експортного
 контролю України

Державний комітет 
статистики України

Державний комітет України 
з питань регуляторної політики

 та підприємництва

Національне агентство 
іноземних інвестицій 
та розвитку України

Державне агентство України 
з інвестицій та інновацій

Державний комітет 
ядерного регулювання

МОЗ Мінпраці

Державний комітет України 
у справах ветеранів

Мінсім’ямолодьспортМіноборониМНС

Державна авіаційна 
пошуково-рятувальна служба

Управління державної 
охорони

Державний департамент адаптації 
військовослужбовців, звільнених 
в запас або відставку, та конверсії 

колишніх військових об’єктів

формування політики 
та нормативно-правове 

регулювання

надання державних 
послуг

управління об’єктами
державної власності

контрольно-наглядова 
діяльність

відсутні державні функції

ТИПИ ФУНКЦІЙ

Мінфін

Державна пробірна служба

Державне казначейство

Головне контрольно-
ревізійне управління 

України

Державна  податкова 
адміністрація України

Державна митна служба 
України

Державна комісія з регу-
лювання ринків фінансових 

послуг України

Державний комітет фінан-
сового моніторингу України

успадкована система
ТИПИ ОРГАНІВ

Міністерство — 20
Служба — 18
Агентство — 7
Комітет — 20
Адміністрація — 8
Департамент — 12
Інспекція — 12
Комісія — 5
Фонд — 3
Інші — 6

Державний департамент 
страхового фонду 

документації

Адміністрація зони відчужен-
ня і зони безумовного 

(обов’язкового) відселення

Державна інспекція 
цивільного захисту 

та техногенної безпеки

Державний департамент 
пожежної безпеки

Комітет з питань протидії ВІЛ-ін-
фекції/СНІДу та іншим соціально 

небезпечним хворобам

Комітет з контролю 
за наркотиками

Державна інспекція з контро-
лю якості лікарських засобів 

Державна санітарно-
епідеміологічна служба 

Пенсійний фонд

Фонд соціального захисту 
інвалідів 

Державний департамент 
з усиновлення та захисту 

прав дитини

Державна соціальна служба 
для сім’ї, дітей та молоді

Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

Державний комітет телебачен-
ня та радіомовлення УкраїниАнтимонопольний комітетФонд державного майнаСлужба безпеки УкраїниГоловне управління 

державної служби України

Українське агентство 
міжнародного розвитку

МЗС

Державний департамент 
з питань адаптації 

законодавства

Державний департамент 
з питань виконання покарань

Мін’юст

Державна судова 
адміністрація України

Мінтрансзв’язку

Державна адміністрація  
зв’язку

Державна інспекція зв’язку

Національна комісія 
регулювання зв’язку України

Державний департамент 
морського і річкового 

транспорту

Державна адміністрація 
автомобільного транспорту

Головна державна інспекція 
на автомобільному транспорті

Державна авіаційна 
адміністрація 

Державний комітет 
інформатизації України

Державна служба 
автомобільних доріг  

Національне космічне 
агентство

Адміністрація Державної 
служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації

Мінагрополітики

Державний комітет 
рибного господарства

Державна служба з охорони
прав на сорти рослин

Державна інспекція з конт-
ролю якості сільськогоспо-

дарської продукції 
та моніторингу її ринку

Державний комітет 
ветеринарної медицини

Мінприроди

Державна екологічна 
інспекція

Державна служба заповідної 
справи

Державний комітет 
лісового господарства

Державний комітет 
із земельних ресурсів

Державна служба геодезії, 
картографії та кадастру

Державна 
гідрометеорологічна служба

Державний комітет 
по водному господарству

Державний комітет 
ядерного регулювання

Національне агентство
з екологічних інвестицій

Мінжитлкомунгосп

Державна 
житлово-комунальна інспекція

Мінрегіонбуд

Державна архітектурно-
будівельна інспекція

МВС

Державна міграційна служба

Адміністрація Державної 
прикордонної служби

Державний департамент 
надлишкового майна 

та земель

МОН

Державний департамент 
інтелектуальної власності

Вища атестаційна комісія 

Державна інспекція 
навчальних закладів

Державний комітет 
архівів України

Мінкульттуризму

Український інститут 
національної пам’яті

Державний комітет України 
з питань національностей 

та релігій

Державна служба 
туризму і курортів 

Державна служба 
кінематографії

Державна служба контролю за 
переміщенням культурних цін- 

ностей через державний кордон

Державна служба з питань
національної культурної 

спадщини

Державний департамент 
нагляду за додержанням 

законодавства про працю 

Мінпромполітики

Державний департамент трак-
торного і сільськогосподар-

ського машинобудування

Агентство з питань оборонно-
промислового комплексу

Мінпаливенерго

Національне агентство України 
з питань ефективного

використання енергоресурсів

Державна інспекція 
з енергозбереження

Національна комісія 
регулювання електроенер-

гетики України

Мінвуглепром

Державна інспекція з конт-
ролю якості вугільної продукції

Державний комітет України з 
промислової безпеки, охорони 

праці та гірничого нагляду

внутрішній ринок транспорт, енергетика, навколишнє середовище

юстиція, свобода, безпека соціальна сфера

урядовий орган

цовв, що координується
відповідним міністром

конституційний орган

Державна геологічна служба
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Мінтрансзв’язку

Державне агентство 
морського та річкового 

транспорту

Державна автотранс-
портна служба

Державна авіаційна 
служба 

Державне агентство 
управління аеропортами

Державне агентство 
інформатизації та зв’язку

Державне агентство 
автомобільних доріг 

МінпаливенергоМінприроди

Державна екологічна 
інспекція

Державна служба 
метеорології, геодезії 

та картографії

Державне агентство
водних ресурсів

Державне агентство 
лісового господарства

Державна служба 
земельних ресурсів

Державна геологічна 
служба

Державна служба ядер-
ної та радіаційної безпеки

Державна інспекція 
з контролю за цінами

МОН

Державна інспекція 
навчальних закладів

Мінпраці

Державна інспекція праці  

Державна служба 
з усиновлення та захисту 

прав дитини

Міністерство культури, 
туризму та спорту

Державна служба з питань
національної культурної 

спадщини

Державна служба 
кінематографії

Державна служба туризму

Державне агентство фі- 
зичної культури та спорту

Державне агентство 
з питань ЗМІ

МОЗ

Державна санітарно-
епідеміологічна служба 

Державна служба лікарсь-
ких засобів та контролю 

за наркотиками

Державне агенство з пи- 
тань протидії соціально 
небезпечним хворобам 

Антимонопольний комітет

Національна комісія регу- 
лювання зв’язку України

Національна комісія 
регулювання електро-

енергетики України

Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

Служба безпеки УкраїниАдміністрація
державної служби України

Антимонопольний комітет

реформована система (варіант 1) 

формування політики  
та нормативно-правове 

регулювання

надання державних послуг

управління об’єктами
державної власності

контрольно-наглядова 
діяльність

конституційні органи

незалежні регулятори

ТИПИ ФУНКЦ ІЙТИПИ ОРГАНІВ

Міністерство (16)

Служба (38)

Агентство (17)

Інспекція (7)

Комісія (3)

Інші (3)

потребує внесення змін
до Конституції України

МЗСМіноборони

Державне агентство 
конверсії

Державна служба 
виконання покарань

Державна архівна служба

Мін’юст

Державна служба 
забезпечення судів

Державна  реєстраційна 
служба

Державна служба 
інтелектуальної власності

МВС

Державна паспортна 
та міграційна служба

Державна служба 
безпеки дорожнього руху

Державна служба 
громадської безпеки

Державна служба 
у справах охорони 

державного кордону

Державна служба 
з надзвичайних ситуацій

Державна служба 
спецзв’язку 

Державна служба 
охорони

Державна інспекція
технологічної безпеки

Мінфін

Державна пробірна 
служба

Державна служба 
казначейства

Державна контрольно-
ревізійна інспекція

Державна податкова 
служба

Державна митна служба 

Державна служба з 
питань фінансових послуг

Державна служба 
фінансового моніторингу

Мінагрополітики

Державна ветеринарна 
та фітосанітарна служба

Державне агентство 
сільського господарства

Державне агентство 
рибальства 

Міністерство
регіонального розвитку

Державна архітектурно-
будівельна служба

Державна служба  
з питань банкрутства

Державна служба 
технічного регулювання

 та метрології

Державне агентство 
матеріального резерву

Державна служба експорт-
ного контролю України

Державна служба 
статистики України

Державна служба 
розвитку підприємництва

Державна служба 
захисту прав споживачів

Агентство державного 
майна

Державне агентство 
розвитку промисловості

Національне космічне 
агентство

Державна інспекція 
з енергозбереження

Державна інспекція 
з контролю за цінами

Мінекономіки

соціальна сфераюстиція, свобода, безпека

внутрішній ринок транспорт, енергетика, навколишнє середовище

Державна служба 
з надзвичайних ситуацій

Державне агентство управ- 
ління зоною відчуження

Державна інспекція
технологічної безпеки

МНС
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МОН

Державна інспекція 
навчальних закладів

Мінпраці

Державна інспекція 
праці  

Державна служба
з усиновлення та захисту 

прав дитини

Мінкульттуризму

Державна служба з питань
національної культурної 

спадщини

Державна служба 
кінематографії

Державна служба туризму

Державне агентство фі- 
зичної культури та спорту

Державний комітет 
з питань телебачення 

та радіомовлення

МОЗ

Державна санітарно-
епідеміологічна служба 

Державна служба лікарсь-
ких засобів та контролю 

за наркотиками

Державне агентство з пи-
тань протидії соціально 
небезпечним хворобам 

Національна комісія регу-
лювання зв’язку України

Національна комісія 
регулювання електро-

енергетики України

Державна комісія з цінних 
паперів та фондового ринкуСлужба безпеки України

Адміністрація
державної служби УкраїниАнтимонопольний комітет

85

реформована система (варіант 2)

формування політики  
та нормативно-правове 

регулювання

надання державних послуг

управління об’єктами
державної власності

контрольно-наглядова 
діяльність

конституційні органи

незалежні регулятори

ТИПИ ФУНКЦІЙТИПИ ОРГАНІВ

Міністерство (17)

Служба (38)

Агентство (15)

Інспекція (7)

Комісія (3)

Інші (5)

МЗСМіноборони

Державне агентство 
конверсії

Державна служба 
виконання покарань

Державна архівна служба

Мін’юст

Державна служба 
забезпечення судів

Державна  реєстраційна 
служба

Державна служба 
інтелектуальної власності

МВС

Державна паспортна 
та міграційна служба

Державна служба 
безпеки дорожнього руху

Державна служба 
громадської безпеки

Державна служба 
у справах охорони 

державного кордону

Державна служба 
з надзвичайних ситуацій

Державна служба 
спецзв’язку 

Державна служба 
охорони

Державне агентство 
управління зоною 

відчуження

Державна інспекція
технологічної безпеки

Мінфін

Державна пробірна 
служба

Державна служба 
казначейства

Державна контрольно-
ревізійна інспекція

Державна податкова 
служба

Державна митна служба 

Державна служба з 
питань фінансових послуг

Державна служба 
фінансового моніторингу

Мінагрополітики

Державна ветеринарна 
та фітосанітарна служба

Державне агентство 
сільського господарства

Державне агентство 
рибальства 

Міністерство
регіонального розвитку

Державна архітектурно-
будівельна служба

соціальна сфераюстиція, свобода, безпека

внутрішній ринок транспорт, енергетика, навколишнє середовище

Мінпромполітики

Державне агентство 
розвитку промисловості

Державна служба  
з питань банкрутства

Державна служба 
технічного регулювання

 та метрології

Державне агентство 
матеріального резерву

Державна служба експорт-
ного контролю України

Державна служба 
статистики України

Державна служба 
розвитку підприємництва

Державна служба 
захисту прав споживачів

Фонд державного майна

Національне космічне 
агентство

Державна інспекція
з контролю за цінами

Мінекономіки

Державна інспекція 
з енергозбереження

Мінтрансзв’язку

Державне агентство 
морського та річкового 

транспорту

Державна автотранс-
портна служба

Державна авіаційна 
служба 

Державне агентство 
управління аеропортами

Державне агентство 
інформатизації та зв’язку

Державне агентство 
автомобільних доріг 

МінпаливенергоМінприроди

Державна екологічна 
інспекція

Державна служба метеоро-
логії, геодезії та картографії

Державне агентство
водних ресурсів

Державне агентство 
лісового господарства

Державна служба 
земельних ресурсів

Державна геологічна 
служба

Державна служба ядерної 
та радіаційної безпеки

МНС



Державна інспекція 
з контролю за цінами

МОН

Державна інспекція 
навчальних закладів

Мінпраці

Державна інспекція праці  

Державна служба  
з усиновлення та захисту 

прав дитини

Мінкульттуризму

Державна служба з питань
національної культурної 

спадщини

Державна служба 
кінематографії

Державна служба 
туризму

Державне агентство фізич-
ної культури та спорту

Державне агентство 
з питань ЗМІ

МОЗ

Державна санітарно-
епідеміологічна служба 

Державна служба лікарсь-
ких засобів та контролю 

за наркотиками

Державне агентство з пи-
тань протидії соціально 
небезпечним хворобам 

Національна комісія 
регулювання зв’язку України

Національна комісія 
регулювання електро-

енергетики України
Державна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку
Служба безпеки УкраїниАдміністрація

державної служби України
Антимонопольний комітет

реформована система (варіант 3)

формування політики 
та нормативно-правове 

регулювання

надання державних послуг

управління об’єктами
державної власності

контрольно-наглядова 
діяльність

конституційні органи

незалежні регулятори

ТИПИ ФУНКЦІЙТИПИ ОРГАНІВ

Міністерство (20)

Служба (38)

Агентство (17)

Інспекція (7)

Комісія (3)

Інші (3)

потребує внесення змін
до Конституції України

МЗСМіноборони

Державне агентство 
конверсії

Державна служба 
виконання покарань

Державна архівна служба

Мін’юст

Державна служба 
забезпечення судів

Державна  реєстраційна 
служба

Державна служба 
інтелектуальної власності

МВС

Державна паспортна 
та міграційна служба

Державна служба 
безпеки дорожнього руху

Державна служба 
громадської безпеки

Державна служба у спра-
вах охорони державного 

кордону

Державна служба 
з надзвичайних ситуацій

Державна служба 
спецзв’язку 

Державна служба 
охорони

Державне агентство 
управління зоною 

відчуження

Державна інспекція
технологічної безпеки

Мінфін

Державна пробірна 
служба

Державна служба 
казначейства

Державна контрольно-
ревізійна інспекція

Державна податкова 
служба

Державна митна служба 

Державна служба з 
питань фінансових послуг

Державна служба 
фінансового моніторингу

Мінагрополітики

Державна ветеринарна 
та фітосанітарна служба

Державне агентство 
сільського господарства

Державне агентство 
рибальства 

Міністерство
регіонального розвитку

Державна архітектурно-
будівельна служба

соціальна сфераюстиція, свобода, безпека

внутрішній ринок транспорт, енергетика, навколишнє середовище

Мінжитлкомунгосп Мінпромполітики

Державне агентство 
розвитку промисловості

Державна служба  
з питань банкрутства

Державна служба 
технічного регулювання

 та метрології

Державне агентство 
матеріального резерву

Державна служба експорт-
ного контролю України

Державна служба 
статистики України

Державна служба 
розвитку підприємництва

Державна служба 
захисту прав споживачів

Агентство державного 
майна

Національне космічне 
агентство

Державна інспекція
з контролю за цінами

Мінекономіки

Державна інспекція 
з енергозбереження

Мінтрансзв’язку

Державне агентство 
морського та річкового 

транспорту

Державна автотранс-
портна служба

Державна авіаційна 
служба 

Державне агентство 
управління аеропортами

Державне агентство 
інформатизації та зв’язку

Державне агентство 
автомобільних доріг 

МінпаливенергоМінприроди

Державна екологічна 
інспекція

Державна служба 
метеорології, геодезії 

та картографії

Державне агентство
водних ресурсів

Державне агентство 
лісового господарства

Державна служба 
земельних ресурсів

Державна геологічна 
служба

Державна служба ядер-
ної та радіаційної безпеки

Мінвуглепром

МНС Мінсім’ямолодьспорт

88



Міністерство транспорту,
будівництва і міського 

розвитку

Державна 
автотранспортна служба

Державна авіаційна
служба 

Державне агентство 
інформатизації та зв’язку

Державне агентство 
автомобільних доріг 

Міністерство екології, 
охорони природи 
та ядерної безпеки

Державна екологічна
 інспекція

Державна служба 
метеорології, геодезії 

та картографії

Державна служба 
земельних ресурсів

Державна геологічна 
служба

Державна служба 
ядерної та радіаційної 

безпеки

Міністерство
освіти, науки і культури

Державна інспекція 
навчальних закладів

Міністерство праці 
і соціальної політики

Державна інспекція праці  

Міністерство у справах 
сім’ї, людей похилого віку, 

жінок і молоді

Державна служба з питань
національної культурної 

спадщини

Державне агентство 
з питань ЗМІ

Міністерство
охорони здоров’я

Державна 
санітарно-епідеміологічна 

служба 

Державна служба лікарських
 засобів та контролю 

за наркотиками

Національна комісія 
регулювання зв’язку 

Національна комісія 
регулювання 

електроенергетики 

65

типова система центральних органів 
виконавчої влади країн — членів ЄС

формування політики 
та нормативно-правове 

регулювання

надання державних послуг

управління об’єктами
державної власності

контрольно-наглядова
діяльність

незалежні регулятори

ТИПИ ФУНКЦІЙТИПИ ОРГАНІВ

Міністерство (15)

Служба (28)

Агентство (9)

Інспекція (8)

Інші (5)

Міністерство
закордонних справ

Міністерство
оборони

Державне агентство 
конверсії

Державна служба 
пробації

Державна архівна
 служба

Міністерство 
юстиції

Державна служба 
забезпечення судів

Державна  реєстраційна
служба

Державна служба 
інтелектуальної власності

Міністерство
внутрішніх справ

Державна міграційна
служба

Державна служба 
безпеки дорожнього руху

Державна служба 
громадської безпеки

(поліція)

Державна служба
у справах охорони 

державного кордону

Міністерство 
фінансів

Державна пробірна
служба

Державна служба
казначейства

Державна 
контрольно-ревізійна

інспекція

Державна податкова
служба

Державна митна служба 

Міністерство сільського 
господарства, продовольства 

 і захисту прав споживачів

Державна ветеринарна 
та фітосанітарна служба

Державне агентство 
сільського гоподарства

Державне агентство
рибальства та полювання 

Державна служба 
технічного регулювання

Державне агентство 
матеріального резерву

Державна служба 
експортного контролю

Державна служба 
статистики 

Державна служба 
захисту прав споживачів

Державна інспекція 
з енергозбереження

Міністерство
економіки 

соціальна сфераюстиція, свобода, безпека

внутрішній ринок транспорт, енергетика та навколишнє середовище

Державне агентство 
управління зоною 

відчуження

Державна інспекція
технологічної безпеки

Служба безпеки
Міністерство адмініст- 

ративної реформи 
та державної служби

Міністерство 
енергетики

Державне агентство 
міжнародного розвитку

Державна виконавча 
служба

Державна 
архітектурно-будівельна

інспекція

Державна комісія 
з цінних паперів 

та фондового ринку

Антимонопольний 
комітет

Державна військова 
інспекція
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Формує прогноз СЕР, 
бюджет, баланс, …

49 1112111616 1114313112231121

Формує програми, стратегії, 
концепції, …

63 12114211511211113 225611111111214112

Затверджує порядки, 
правила, регламенти …

3027 2 4 1 10 5 39 36 9 7 3 11 97 2 4 4 20 15 4 13 17 4 5 25 42 1 1 133 15 2 1 4 6 8 3 19 5 19 4 30 25 1 43 65 72 2 54 16 31 11 11 8 16 5 8 2 9 3 14 42 14 5 6 1 21 9 24 23 18 1 1 4 1 1 10 66 14 57 30 38 6 86 18 40 12 23 21 9 9 12 8 2 10 3 24 6 6 2 2 12 7 1 7 1 59 4 7 9 4 1 12 6 4 10 12 11 10 13 24 15 5 2 17 10 30 4 48 10 37 7 14 8 8 22 29 6 4 28 69 127 28 16 4 2 9 13 2 36 7 4 4 2 35 1 6 3 6 9 2 2 17 10 1 2 2 7 5 5 12 3 3 6 15 12 5 4 27 24 10 1 8 3 2 1 15 24 15 27 23 2 3 1 7 15 43 2 4 25 7 11 2

Затверджує нормативи, 
вимоги, умови, …

358 1 1 5 2 5 1 1 4 2 1 1 3 4 1 1 1 3 1 1 4 2 6 15 14 3 4 5 2 1 2 5 1 1 3 8 5 2 11 1 12 17 3 6 2 9 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 3 2 1 1 10 3 7 5 3 10 1 1 6 2 1 1 3 3 3 3 1 3 2 2 5 1 5 1 1 3 3 10 2 1 6 2 3 1 1 2 4 4 2 1 1 1 2 1 3 1 1

Затверджує переліки, 
списки, класифікатори, …

339 341153672131122113121223611112151542153211451211213114412114281112422102717222213311124872211221151281301212

Затверджує форми, зразки, 
шаблони, …

545 2 3 1 3 4 1 2 8 10 2 4 1 3 12 2 4 15 1 33 9 1 1 1 5 2 19 11 11 1 15 20 1 6 1 3 1 3 2 2 4 1 5 1 1 4 1 10 8 2 4 2 2 1 15 4 6 2 4 1 10 14 1 3 5 4 1 4 3 1 4 1 1 6 1 4 3 1 1 1 3 5 7 4 5 6 8 1 1 2 1 6 6 6 2 1 1 1 6 3 19 3 4 2 2 6 2 3 1 3 1 3 6 5 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 3 6 2 1 1 3

Приймає методики, інст-
рукції, типові договори, …

340 4 1 1 1 2 1 12 2 4 19 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 3 2 2 4 1 5 3 2 6 3 2 13 7 10 3 2 1 1 4 1 1 1 2 1 6 2 7 1 1 6 10 12 2 2 7 1 3 6 22 5 2 7 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 15 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 3 3 1 1 4 1 1 6 1

Установлює ліміти, граничні 
показники, …

78 321124131112211313212217191512124112

Установлює квоти, 
обмеження, режими, …

85 612122112 2178611122653111111611121121

Установлює податки, збори, 
мито, …

58 61111234112 13 151619413

Установлює індекси, розмі-
ри грошової допомоги, …

18 1 11111511221

Затверджує межі ділянок, 
зон, територій, …

75 1111411111321111111111312112221 3111542011121

Тарифне 
регулювання

Установлює тарифи, ціни, 
надбавки, …

159 2 1 42 1 1 131111242241262101164238131321111211161

Здійснює контроль, нагляд, 
контроль і нагляд, …

1484 2 1 4 6 3 10 8 1 4 8 4 5 7 7 3 15 9 5 39 14 1 1 6 5 2 4 5 11 7 29 2 4 12 6 5 10 8 1 1 2 1 4 1 6 35 3 1 6 7 2 3 5 7 10 2 11 1 10 1 7 3 26 1 29 35 2 5 18 4 3 4 4 9 9 1 1 8 2 8 2 4 4 2 2 3 3 7 1 5 5 6 1 1 8 1 2 2 3 6 14 6 3 3 2 2 14 14 18 11 30 14 27 3 25 18 12 3 21 8 3 3 5 28 22 25 8 14 4 1 20 2 19 3 6 5 7 18 1 3 1 1 15 1 56 3 9 6 8 6 15 17 1 9 7 3 4 8 1 2 9 7 12 12 13 6 4 3 3 6 5 2 7 11 19 20 3 4 11 35 16 3 8 1 4 2

Проводить моніторинг, 
оцінку, аудит, …

139 2131311222132133122112215121123321111523 2 1 2 1 1 3 2 11 19 2 1 1 2 1 1 2 2 4 1 3

Реєструє учасників 
правовідносин

112 111112111111221211111112235121211101111312111322114833 1 1 2 1 1

Реєструє об'єктів 
правовідносин

59 122 1131562114211121211115311 1 2 1 1

Реєструє документацію: 
контракти, проекти, …

87 1111121111111125352111111231423311143122111112

Реєструє права, патенти, … 32 4 2 2 1 1 2 212111111423

Проводить експертизу, 
оцінку, інвентаризацію, …

172 1 1 2 4 1 4 1 3 4 2 3 4 1 3 751111152111111112 11512112231171241221135414233112211111147131

Веде облік, документацію, 
бази даних, …

155 1135112329311132411113111 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 4 4 2 4 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 6131312211111231114122414211122

Веде реєстри, кадастри, 
книги, …

297 3 2 6 2 1 7 3 5 2 6 1 1 4 2 1 1 6 1 1 1 2 4 3 6 1 4 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 4 3 3 5 1 1 2 3 4 2 1 1 1 5 4 6 2 2 4 2 9 4 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 2 3 1 3 1 4 2 5 1 6 3 5 2 5 4 1 2 1 5 3 4 2 1 4 2 4 1 1 4 1 1 1 3 3 1 1 5 1 2 3 2 1 6 3 1 1

Видає допуск, дозвіл, … 415 22611113422254111679345276191513116232725362633016131611134411131621224482131317431111113371154321022321422

Видає ліцензії, … 180 211212112124121111213242337251121122192913581412913121481132

Видає свідоцтво, 
посвідчення, сертифікат, …

369 3 3 9 7 2 5 3 2 9 1 2 1 1 1 13 1 1 2 1 1 3 1 1 3 2 2 1 20 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 1 6 1 7 12 12 13 12 8 7 3 1 4 1 1 2 1 1 1 5 2 1 1 1 1 4 21113372211151424321113115113028121151394912231

Затверджує документацію, 
проекти, програми, …

43 3111111111 1111311681232

Видає довідку (виписку), 
копію, направлення, …

132 1211121112111212612112112451111511118211131112371232142621127111112

Виплачує пенсії, допомоги, 
компенсації, …

77 321311311610182 211711111

Надає житло, земельні 
ділянки, …

41 111 1231124123 1211113161

Сприяє в … 43 1 111114111114224411 1

Інформує населення, надає 
роз'яснення, …

44 51111211111111211111111113112111111

Виконує функції 
адміністратора, робіт, …

195 2123411152111112122314241153215111321122112221171121221313311451111311311211161122

Управління майном 0
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РОЗДІЛ ІІРОЗДІЛ ІІ

j`dpnb` onkPŠhj`: j`dpnb` onkPŠhj`: 
lndepmPg`0P“lndepmPg`0P“ depf`bmnЇ  depf`bmnЇ 
qkrfahqkrfah

Важливо якнайшвидше завер ши ти 
розмежування політичних та адмі-
ніст ративних функцій та посад у мі-
ністерствах, для чого слід віднести до 
політичних посад — посади заступників 
міністрів, суттєво скоротивши їхню 
кількість. Для здійснення керівництва 
апаратом мініс тер ства, забезпечення 
його інституційної пам’яті та ста-
більності державної служ би необхідно 
запровадити посаду державного секре-
таря міністерства — вищої посадової 
особи з числа державних службовців у 
міністерстві. Дер жавні секретарі мініс-
терств мають призначатися на поса-
ду Кабінетом Міністрів на конкурсних 
засадах у порядку, передбаченому зако-
нодавством про державну службу. 

Стратегія модернізації України. 
Бачення незалежних експертів // 

„Дзеркало тижня”. 
№ 48 (776) 12—18 грудня 2009 року
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІН

Сучасна українська адміністративна культура не відповідає стра те гіч ному 
курсу держави до демократії та європейських стандартів. Тепе рішній стан речей 
вимагає проведення адміністративної реформи, однією із ключових складових 
якої є комплексне реформування дер жавної служби, що має розпочатися з 
прийняття нової редакції Закону України „Про державну службу”.

Проект Закону України „Про державну службу” (нова редакція), розроблений Го-
ловдержслужбою, отримав схвальну оцінку Ради Європи, Антикорупційної мережі 
перехідних економік Організації економічного співробітництва та розвитку, Міжнародної 
організації праці та Світового банку, пройшов низку узгоджень та громадських 
обговорень. У результаті проведеної з початку 2005 року роботи, законопроект змінив 
більш ніж 40 редакцій, але основні його принципові позиції лишилися незмінними.

Лише під час громадських консультацій протягом червня — вересня 2005 року 
участь в обговоренні взяло близько 12 тис. осіб; було отримано понад 3,5 тис. 
пропозицій та зауважень. Усього ж за весь час роботи над Законом було опра-
цьовано близько 10 тис. зауважень і пропозицій. Зараз можна з упевненістю сказати, 
що усі громадські консультації, експертні обговорення, дискусії з україн ськими 
та європейськими фахівцями дали можливість значно покращити законопроект 
порівняно з його першими редакціями.

Метою реформування державної служби є побудова сучасної правової 

держави європейського зразка. Державна служба у такій моделі держави 

забезпечує:

• законність політичних рішень, що приймаються;

• цілісність держави як інституту, тобто внутрішню безпеку держави;

• стабільне і безперервне надання громадянам публічних послуг, гаран-

тованих державою.

ВИВЧАЮЧИ КРАЩІ МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ ВИВЧАЮЧИ КРАЩІ МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ 
І ТРАДИЦІЇІ ТРАДИЦІЇ

Загальний огляд правового регулюванняЗагальний огляд правового регулювання

Розмежування політичних і адміністративних посад є загально прий нятим 
принципом професійного державного управління у демократичних країнах, 
а також запорукою створення адміністративної системи, здатної ефективно 
діяти в умовах політичних змін. Роль державної служби полягає, у першу 
чергу, у тому, щоб забезпечувати стабільність і водночас гнучкість державного 
управління, його чутли вість до вимог суспільства. 

Надмірна залежність державної служби від політичної ситуації ста новить ризик 
для стабільності держави, послаблює інституційну спро можність державного 
управління та якість послуг.
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Розмежування політичних та адміністративних посадРозмежування політичних та адміністративних посад

Країни перехідних демократій напрацювали певний досвід щодо розме-
жування у державному управлінні політичних і адміністративних функцій.

Стаття 29 Словацької Конституції передбачає обмеження права державних служ-
бовців на політичну діяльність. Закон про державну службу серед інших положень 
також встановлює, що державний службовець повинен бути лояльним до Словацької 
Республіки та її Конституції, виконувати завдання неупереджено та дотримуючись 
політичного нейтралітету. Разом з тим, на практиці профспілки Словаччини піддають 
критиці законодавство про державну службу, вважаючи недостатніми гарантії 
політичної нейтральності державних службовців через можливість звільнення 
державних службовців у процесі реструктуризації державних агенцій. Бар’єром 
на шляху відновлення нейтралітету державних службовців є також повноваження 
міністра звільняти вищих адміністративних державних службовців. 

У 2001 році був прийнятий Чеський Кодекс етики, який передбачає, що політична 
орієн тація державного службовця не повинна шкодити його неупередженій роботі. 
Хоча цей документ містить доволі нечіткі формулювання, його положення на практиці 
все таки забезпечують розуміння того, що саме потрібно робити державному 
службовцю у ситуації вибору при виконанні професійних обов’язків. Для посилення 
впливу Кодексу етики на діяльність державних службовців дотримання його 
положень закріплене як один з обов’язків у новому законі про державну службу.

Важливим кроком реформування системи цивільної служби Угорщини стало 
про ве дення розмежування тимчасових політичних та постійних адміністративних 
посад у 1990 році шляхом призначення двох державних секретарів: політичного 
(з функціями політичного заступника міністра на термін роботи уряду) і адмініст-
ративного (з функціями професійного заступника міністра та керівника державної 
служби у міністерстві). Разом з тим, в усіх міністерствах було створено кабінети 
із складом політичних радників, що призначаються на період діяльності уряду. На 
практиці діяльність політичних кабінетів суттєвим чином впливає на діяльність 
адміністрації, що розцінюється багатьма, у тому числі профспілками країни, як 
затримка подальшої професіоналізації державної служби.

У Польщі з метою уникнення політизації процесу добору персоналу детально 
сформульовані жорсткі вимоги до кандидатів на посади у державному секторі. 
Так, кандидати, перш ніж отримати статус державного службовця, мають пройти 
кваліфікаційні процедури протягом кількох років. Кандидата призначають на посаду 
на тимчасовій контрактній основі (до 3 років). У цей період працівник проходить 
шестимісячне стажування та отримує певну початкову професійну підготовку. 
Підготовчий період закінчується іспитом, який приймає екзаменаційна комісія. 
У разі позитивного результату та за умови, що кандидат має університетський 
ступінь, дворічний стаж роботи на державній службі, володіє щонайменше однією 
іноземною мовою та не стоїть у резерві збройних сил, він отримає контракт на 
роботу у державному секторі на невизначений термін.

Словаччина з метою розв’язання проблеми надмірної політизації державного 
управління на законодавчому рівні встановила розмежування умов здійснення 
професійної діяльності для різних категорій державних службовців. Відповідно 
для загального корпусу державної служби використовуються головним чином 
елементи посадової моделі, а для адміністративної еліти — елементи кар’єрної 
моделі. Це дало змогу посилити здатність державного сектору Словаччини акуму-
лювати експертний досвід на вищих рівнях державної служби.
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Відповідно до Словенського закону про державну службу, що вступив у дію у 
2004 році, новостворена Рада цивільної служби є відповідальною за впровадження 
єдиних стандартів та процедур прийому на державну службу, призначає склад 
конкурсних комісій, відповідальних за набір персоналу. Рада також прямо 
відповідальна за набір вищих управлінців, у тому числі державних секретарів. До 
запровадження нового закону широкими повноваженнями у кадрових питаннях 
були наділені керівники державних органів (політики).

У Болгарії посада міністра державної адміністрації була запроваджена наприкінці 
2001 року. До його повноважень були включені питання державної служби та 
адміністративної реформи, які до цього належали Раді міністрів Болгарії. Обов’язком 
міністра державної адміністрації у співпраці з міністром закордонних справ стало 
посилення спроможності Болгарії до вступу в Європейський Союз. Таким чином у 
Болгарії відбулось делегування функцій щодо державної служби спеціалізованому 
центральному органу виконавчої влади та встановлено тісний зв’язок між системою 
державної служби та євроінтеграційним процесом країни.

Конкурсний відбірКонкурсний відбір

Дуже важливими є ефективні процедури набору на державну службу, які 
повинні забезпечувати вибір гідних кандидатів.

Призначення на основі конкурсу є основним способом заміщення вакантних посад. 
Наприклад, у статті 10 закону Болгарії „Про державного службовця” визначено, що 
особа, яка вступає на державну службу у відповідній адміністрації, обов’язково 
проходить конкурс. Конкурсна процедура полягає в тому, що на кожну посаду 
претендує кілька кандидатів, і це робить можливим вибір найкращого з огляду на 
їхні професійні якості.

Призначення без проведення конкурсу, тобто на розсуд уповно-
важеного у спра вах персоналу органу чи посадової особи, вважається 
винятковим, і можливе в таких випадках:

• у разі прийняття на посади працівників патронатних служб (якщо останні 
належать до посад публічної служби); 

Так, наприклад, статтею 12 Закону Республіки Литва „Про публічну службу” 
перед бачено, що набір на посаду публічних службовців політичної (особистої 
відданості) здійснюється без конкурсу на вибір політика або колегіальної 
державної інституції. Набір на цю посаду здійснюється на строк, що не перевищує 
строк повноважень політика або колегіальної державної інституції, що наймає 
його на роботу.

• у разі призначення виконуючим обов’язки публічного службовця; 
У литовському та естонському законодавстві йдеться про те, що лише при 
виконанні обов’язків публічного службовця не потрібно проведення конкурсу, але 
при прийнятті особи на посаду публічної служби на постійній основі необхідно 
проходити конкурс.

• у разі призначення на посаду в порядку просування по службі. 
Законодавство Республіки Латвія містить норми, якими дає змогуться не оголошувати 
відкритий конкурс на вакантне місце у цивільній службі, якщо всередині інституції 
підвищено службовця рішенням керівника, або в інтересах держави на відповідну 
посаду переведено особу рішенням Адміністрації (державної цивільної служби). Але 
варто звернути увагу на те, що такого винятку немає в законодавстві багатьох держав.
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Можуть бути й інші випадки призначень на посади публічної служби без 
проведення конкурсу, але з цим потрібно бути обережним, оскільки такі 
винятки є виправданими лише у державах із сталими демократичними та 
правовими традиціями.

Врегулювання питань заробітної плати державних службовців Врегулювання питань заробітної плати державних службовців 

Закони про державну службу більшості країн — членів ЄС та усіх нових 
членів ЄС містять визначення структури заробітної плати державних службовців 
(перелік елементів, з яких вона складається), а саме: посадовий оклад, доплати 
і надбавки, премія. 

Закони про державну службу Угорщини, Словенії та Литви встановлюють 
мінімальні посадові оклади (залежно від рівня мінімальної заробітної плати) та 
містять викладені у додатках коефіцієнти для визначення суми заробітної плати 
виходячи з розміру посадового окладу. Такі коефіцієнти залежать від: 

• посади, стажу, виду роботи (фізична/інтелектуальна), освіти тощо (Угорщина);

• посади, рангу (Словенія);

• рангу (Литва).

Є низка прикладів урегулювання питань оплати праці державних служ бов-
ців у законі про державну службу, при цьому визначаються роз міри доплат, 
надбавок і премій (у відсотках). 

Зокрема, такі положення має литовський закон про державну службу. 

У законі про державну службу Боснії та Герцеговини додатково передбачена 
процедура збільшення зарплати залежно від стажу державної служби (на 0,5% за 
кожен рік служби, але не більше 20%). Інші закони містять посилання на підзаконні 
нормативні акти, відповідно до яких вираховується конкретна сума зарплати 
державних службовців. 

Існують окремі приклади, коли оплата праці державних службовців взагалі 
визначається окремим законом. 

Детальним є законодавче врегулювання оплати праці державних службовців 
у Ні меччині та Франції. Так, оплата праці державних службовців у Німеччині 
визначається окремим законом про оплату праці державних службовців, який був 
прийнятий парламентом країни 3 грудня 1998 року та чітко регламентує чотири 
схеми оплати праці.

Дисциплінарна відповідальністьДисциплінарна відповідальність

Персональна відповідальність за виконання службових обов’язків і 
дотримання дисципліни є одним із основних принципів публічної служби. 
Такий принцип покладений в основу законодавства про публічну службу 
європейських держав. 

Наприклад: Литви — „публічний службовець повинен нести персональну 
відповідальність за свої рішення та відповідає за них перед народом”; 
Німеччини — „чиновник несе за правомірність його службових дій повну пер-
сональну відповідальність”; Естонії — „здійснення публічної служби завжди 
супроводжується відповідальністю”.
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Також у міжнародній практиці давно застосовується матеріальна відпо ві-
дальність за шкоду, заподіяну при виконанні службових обов’яз ків. За ко но-
давством низки країн передбачено, що така мате ріальна відпо ві даль ність 
повинна ґрунтуватися на зв’язку з дисцип лінарною. 

Перед при ват ною осо бою відповідальність за заподіяння шкоди чинов ником при ви-
конанні служ бових обов’язків повинна нести безпосередньо держава або громада, 
але вони мають право зворотної вимоги (регресу) до державного службовця.

ВІХИ РОЗВИТКУ: ВІД ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВІХИ РОЗВИТКУ: ВІД ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇ-ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇ-
НИ „ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ” (НОВА РЕДАКЦІЯ)НИ „ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ” (НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. Визначення проблем та пріоритетів державної політики1. Визначення проблем та пріоритетів державної політики

У 2003 році за підтримки Світового банку та Міністерства Великої Британії 
у справах міжнародного розвитку було проведено оцінку системи державної 
служби за базовими показниками SIGMA/OECD, які викорис товувалися для 
щорічної оцінки державної служби у країнах — кандидатах на вступ до 
Європейського Союзу. 

На основі проведеної оцінки було сформовано „дерево проблем”. 

Основна системна проблема — правове регулювання відносин у сфе рі 
державної служби.

• у державному управлінні немає чіткого розмежування політичних та адмініст-
ративних функцій, що призводить до політизації державної служби, залежності 
державних службовців від політичних змін у суспільстві, а також до їх незахи-
щеності від певного політичного впливу;

• невизначені межі сфери регулювання законодавства про державну службу, яка 
регулюється Кодексом законів про працю, що має наслідком нечіткість розподілу 
на публічне та приватне право;

• у чинному Законі України „Про державну службу” не визначені, зокрема, ключові 
функції державних службовців. Державні службовці, як правило, працюють над 
виконанням готових політичних рішень. Відповідно до викликів часу нова роль 
державної служби полягає, перш за все, у підготовці таких рішень, що включають 
аналіз проблеми, визначення зацікавлених у її розв’язанні груп, розгляд декількох 
можливих шляхів розв’язання проблеми та оцінки можливих наслідків прийняття 
того чи іншого рішення;

• відсутнє чітке законодавче регулювання адміністративних процедур та про-
фе сійної етики державних службовців. Досі не прийнято закону, метою впро-
вадження якого є підвищення професійного рівня та моралі державної служби.

Друга системна проблема — низька інституційна спроможність 
державної служби, яка викликана:
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• неповною відповідністю структур органів державної влади покладеним на них 
функціям, що є джерелом дублювання функцій різними структурними підроз-
ділами одного органу, які відповідають за суміжні сфери державного управління. 
Це призводить до нераціонального використання бюджетних коштів, „роздутості” 
апаратів органів державної влади або їх регіональних відділень, і, як результат — 
низької якості державного управління;

• відсутністю чітких внутрішніх стандартів та процедур роботи, що призводить до 
формального виконання посадових обов’язків та поточних завдань, а не якісного 
задоволення очікувань споживачів державних послуг, знижує продуктивність 
праці, зумовлює нераціональне використання фінансових і людських ресурсів;

• браком знань та вмінь з аналізу державної політики, стратегічного планування 
та управління змінами, що призводить до неспроможності державних інституцій 
аналізувати, оцінювати та удосконалювати власну діяльність; неготовності 
працювати на результат, низької адаптованості до зовнішніх змін;

• відсутністю системи безперервного навчання, у тому числі, на робочому місці, 
особливо з питань управління процесом вироблення та реалізації державної 
політики. На сьогоднішній день система професійного навчання спрямована 
переважно на академічну освіту, а не на навчання без відриву від роботи.

Третя група проблем пов’язана з низькою ефективністю управління 
персоналом у системі державної служби і стосується:

• системи оплати праці державних службовців. Середній рівень оплати праці 
державних службовців залишається доволі низьким у порівнянні з країнами — 
членами ЄС. Також проблемою залишається непрозорість, викликана недостатньо 
високою часткою посадового окладу, розрив у заробітній платі керівників І — ІІ 
категорій посад та рядових державних службовців. Це призводить до низької 
конкурентоспроможності державної служби на ринку праці;

• системи планування та оцінювання результатів діяльності. Це спричиняє фор-
мальне виконання покладених обов’язків, низький рівень відповідальності та 
неефективність роботи державних службовців. Необхідним є запровадження 
єдиної системи оцінювання результативності діяльності державних службовців 
та створення відповідних механізмів її стимулювання;

• системи призначення на посади, просування по службі та ротації кадрів — від-
сутність прозорості при вступі на державну службу, чітких кар’єрних перспектив 
підривають її авторитет та призводять до високого рівня плинності кадрів;

• управління персоналом. Кадрові служби державних органів замість системної 
роботи з підбору персоналу, формулювання кваліфікаційних вимог до нього, 
розв’язання питань рівномірного розподілу відповідальності всередині апарату 
та підготовки посадових інструкцій, планування навчання та кар’єрного росту 
державних службовців, здебільшого виконують технічні функції, пов’язані з 
веденням кадрової документації.

2. Розроблення проекту Закону України „Про державну 2. Розроблення проекту Закону України „Про державну 
службу” (нова редакція) та проекту Концепції Програми службу” (нова редакція) та проекту Концепції Програми 
розвитку державної служби на 2011—2015 рокирозвитку державної служби на 2011—2015 роки

На засіданні Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року заслухано питання 
про результати реалізації Стратегії реформування системи державної служби в 
Україні протягом 2000—2003 років.
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За результатами засідання Уряду було схвалено проект Указу Прези-
дента України „Про Концепцію адаптації інституту державної служби в 
Україні до стандартів Європейського Союзу” та дано доручення за ре-
зультатами реалізації Стратегії реформування системи державної служби в 
Україні розробити середньострокову Програму розвитку державної 
служби з урахуванням Концепції адаптації інституту державної служби в 
Україні до стандартів Європейського Союзу (протокол № 39).

Постановою Кабінету Міністрів Украни від 8 червня 2004 року № 746 
затверджено Програму розвитку державної служби на 2005—2010 роки. 
Метою цього документа стало визначення та здійснення комп лексу заходів, 
спрямованих на забезпечення ефективної діяльності органів державної влади, 
інших державних органів та досягнення європейських стандартів рівня життя 
громадян України.

Указом Президента України від 5 січня 2005 року № 1 схвалено Кон-
цеп цію розвитку законодавства про державну службу в Україні, яка заклала 
під валини для реформування системи зако нодавства про державну службу.

Указом Президента України від 20 лютого 2006 року № 140 схвалено 
нову редакцію Концепції розвитку законодавства про державну служ бу в 
Україні.

Концепція спрямована на системне правове розв’язання проблем у зазначеній 
сфері з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, результатів оцінки 
SIGMA/OECD, рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи та інших 
міжнародних організацій.

На виконання Концепції розвитку законодавства про державну службу в 
Україні та Програми розвитку державної служби на 2005—2010 роки роз роб лено 
проект Закону України „Про державну службу” (нова редакція).

Зазначений законопроект ґрунтується на новому, європейському розумінні про -
фе сійності державної служби, що полягає в об’єктивності, справедливості та 
неупе редженості при підготовці політичних та прийнятті адміністративних рішень, 
незалежності професійної позиції державного службовця від впливу політичних чи 
приватних інтересів, відданості інтересам суспільства, лояльності до держави та її 
легітимного політичного керівництва.

Також на виконання Програми розвитку державної служби на 2005—2010 
роки розроблено проект Концепції Програми розвитку дер жавної служби 
на 2011—2015 роки.

3. Стан проходження законопроекту3. Стан проходження законопроекту

На виконання Указу Президента України від 05.03.2004 р. № 278/2004 
„Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до 
стандартів Європейського Союзу” робочою групою при Кабінеті Міністрів 
України розроблено законопроект про нову редакцію Закону України „Про 
державну службу” — проект Закону України „Про державну службу в органах 
виконавчої влади”.
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У 2005 році законопроект пройшов громадські та експертні обговорення із залу-
ченням провідних фахівців Європейського Союзу. 

20 лютого 2006 року Указом Президента України № 140/2006 схвалено Концепцію 
розвитку законодавства про державну службу в Україні. Указом Кабінету Міністрів 
України було доручено забезпечити розроблення на основі Концепції, схваленої 
цим Указом, законопроектів з питань удосконалення державної служби в Україні, 
насамперед проекту нової редакції Закону України „Про державну службу”. 

1 березня 2006 року його в установленому порядку було внесено до Кабінету 
Міністрів України. 30 червня 2006 року основні положення проекту Закону України 
„Про державну службу” (нова редакція) схвалено Кабінетом Міністрів України. 

30 серпня 2006 року Уряд повторно розглянув законопроект, після чого було 
прийнято рішення про створення робочої групи для його доопрацювання разом з 
проектом Закону України „Про Кабінет Міністрів України”.

У березні 2007 року доопрацьований законопроект погоджено із Міністерством 
юс тиції України, а 5 квітня його розглянуто на засіданні Урядового комітету з 
питань пра во вої політики, оборони, міжнародного співробітництва та європейської 
інтеграції. За ре зультатами розгляду законопроект було доопрацьовано та направ-
лено на пого дження міністерствам та іншим органам виконавчої влади, а також 
обласним, Київ ській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Раді 
міністрів Ав то номної Республіки Крим. Після отримання пропозицій та зауважень 
доопрацьований законопроект 8 червня 2007 року направлено на повторне 
погодження до міністерств. 

16 липня 2007 року проект Закону України „Про державну службу” (нова редакція) 
в установленому порядку внесено до Кабінету Міністрів України. 

14 вересня 2007 року на засіданні Урядового комітету з питань національної 
безпеки, оборони та правоохоронної діяльності законопроект схвалено в цілому. 
19 вересня 2007 року Уряд вдруге в історії України комплексно розглядає на своєму 
засіданні питання розвитку державної служби і схвалює нову редакцію Закону.

20 вересня 2007 року видано Указ Президента України № 900/2007 „Про заходи 
щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту консти-
туційних прав державних службовців”, яким закріплено політичні вимоги до най-
більш важливих норм майбутнього закону „Про державну службу”.

З урахуванням цих вимог Кабінет Міністрів України вніс проект Закону України „Про 
державну службу” (нова редакція) на розгляд Верховної Ради України 20 вересня 
2007 року (реєстраційний № 4065 від 20.09.2007). Проте з 23 вересня 2007 року 
законопроект вважається відкликаним у зв’язку із набранням повноважень Вер-
ховної Ради України VІ скликання.

22 січня 2008 року до Верховної Ради України за законодавчою ініціативою 
народного депутата України Януковича В.Ф. внесено проект Закону України „Про 
державну службу” (реєстр. № 1400).

Протягом 2008 року велася активна робота щодо доопрацювання законопроекту 
і в Кабінеті Міністрів України. 22 квітня 2008 року Кабінет Міністрів України дав 
дору чен ня заінтересованим міністерствам опрацювати законопроект, але у процесі 
пого дження виникли сут тєві розбіжності до низки принципових положень зако но-
проекту, зокрема щодо розмежування політичних та адміністративних посад.

19 вересня 2008 року було прийнято за основу Закон України „Про державну 
службу” (реєстр. № 1400), внесений до Верховної Ради України народним депутатом 
Януковичем В.Ф. Але 30 вересня 2008 року результати голосування було скасовано 
та Закон не набрав чинності.

30 червня 2009 року, після проведення обговорень та узгоджень положень проек -
ту закону із заінтересованими органами, проект Закону України „Про державну 
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службу”, розроблений Головдержслужбою, був внесений до Кабінету Мініст рів 
України. У результаті опрацювання законопроекту спільно із Секретаріатом Ка бі не-
ту Міністрів його було доопрацьовано. 

Рішеннями Урядового комітету з питань правової політики, оборони та правоохо-
ронної діяльності від 22 грудня 2009 року та 12 січня 2010 ро ку відкладено 
розгляд проекту Закону України „Про державну службу” (но ва редакція) з метою 
його системного розгляду одночасно із проектом Закону України „Про міністерства 
та інші центральні органи виконавчої влади” та пропозиціями Головдержслужби 
щодо оптимізації структури та системи органів виконавчої влади, розроблених за 
результатами горизонтального функціонального обстеження. 

СУТЬ ЗМІН І ПЕРСПЕКТИВИ: ЩО ДАЄ ПРИЙНЯТТЯ СУТЬ ЗМІН І ПЕРСПЕКТИВИ: ЩО ДАЄ ПРИЙНЯТТЯ 
ЗАКОНУЗАКОНУ

1. Забезпечення конституційного права громадян 1. Забезпечення конституційного права громадян 
на рівний доступ до державної службина рівний доступ до державної служби

Сьогодні ми маємо проблему, пов’язану із непрозорою „розстановкою кадрів” на 
ключові посади державної служби. Так, у 2008 році на керівні посади в органи 
державної влади лише 43% призначень за конкурсом, а можливості конкурсного 
відбору на посади І—ІІ категорії взагалі не передбачено Законом.

Законопроектом пропонується встановити єдину умову для вступу 

на державну службу шляхом проведення відкритого конкурсу на всі 

категорії посад за деякими виключеннями, визначеними у законі, а також 

скасувати неефективний інститут кадрового резерву як такий, що робить 

процедуру вступу та просування по службі непрозорою.

Передбачається, що інформація про вакансію та перелік питань для 
перевірки знань кандидатів на зайняття посад державної служби направ-
ляються до спеціально уповноваженого центрального органу вико навчої 
влади з питань державної служби та розміщуються на офіційному веб-сайті 
органу виконавчої влади. 

Інформація про результати конкурсу на посади державної служби усіх категорій 
опри люднюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади з питань державної служби шляхом розміщення відомостей про переможця 
в його офіційному друкованому виданні та на його офіційному веб-сайті із щотиж-
невим оновленням інформації.

2. Розмежування політичних та адміністративних функцій 2. Розмежування політичних та адміністративних функцій 
та посад в органах виконавчої владита посад в органах виконавчої влади

За останні чотири роки (з 2005 по 2009 роки) кількість заступників міністрів в Україні 
зросла більш як на половину і цей процес не зупиняється. Наприклад, у Міністерстві 
економіки та Міністерстві охорони навколишнього природного середовища сьогодні 
працює по 10 віце-міністрів. У Міністерстві аграрної політики України — 11. 
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Законопроектом передбачається обмежити кількість посад заступ-
ників міністра до 1 посади з наданням їй статусу політичної та ввести 

посаду державного секретаря із статусом вищого державного 

службовця у міністерстві. 

Це дасть змогу посилити роль міністра щодо формування політики у відповідному 
секторі, його діяльності саме як політика, що представляє конкретну політичну 
силу, а не „господарника”, до чого підштовхує архаїчна радянська традиція.

З іншого боку, міністр отримає захищений законом, стабільний і про фесійний 
апарат, здатний як готувати якісні проекти рішень, так і ефективно виконувати вже 
прийняті рішення.

Це рішення потребуватиме також внесення змін до Закону України „Про Кабінет 
Міністрів України”.

3. Деполітизація і департизація державної служби3. Деполітизація і департизація державної служби
У 2005 році, після виборів Президента України, було звільнено близько 9800 дер-
жавних службовців з політичних мотивів. На той час плинність кадрів у цілому 
по державній службі наблизилась до 20 %, а плинність кадрів вищих категорії 
становила майже 100 %. Протягом року після виборів були змінені майже всі вищі 
державні службовці.

Відносна стабілізація політичної ситуації у наступні роки дала змогу знизити плинність 
кадрів вищої категорії майже вдвічі. Тим не менш вона залишається надмірною — 
щороку змінюється кожен п’ятий вищий чиновник, що є неприпустимим для будь-
якої демократичної держави.

Законопроект пропонує конкурсний порядок відбору та призначення 
державних секретарів, що повинно гарантувати їх політичну незаан-

гажованість та захищати від звільнення з політичних мотивів. 

Для апа ра ту міністерства така вища адміністративна посада відіграватиме 
роль „захисної парасольки”, оскільки саме державний секретар, а не міністр, 
наділятиметься повноваженнями щодо усіх питань управління державною службою 
у міністерстві, включно з питаннями призначення та звільнення державних 
службовців.

Також вводяться додаткові обмеження для державних службов ців щодо 
участі в утворенні політичних партій, блоків та членства у них; вста новлюється 
заборона на участь у передвиборній агітації та страйках.

4. Побудова сучасної системи управління персоналом на 4. Побудова сучасної системи управління персоналом на 
державній службідержавній службі

Сьогодні саме міністр як політик одноособово приймає рішення щодо 
управління персоналом, включно з питаннями стосовно призначення та 
звільнення з посад державних службовців, а кадрова служба міністерства 
лише оформлює його рішення.
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У той же час спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 
влади з питань державної служби надто слабкий з точки зору закріплення 
повноважень та не може повною мірою впливати на систему управління 
персоналом на державній службі.

Законопроектом запропоновано посилити роль суб’єктів управлін-
ня персоналом на державній службі, з метою формування повноцінної 

системи управління державною службою, яка забезпечить можливості 

для створення ефективної та професійної державної служби: Кабінет 

Міністрів України — спеціально уповноважений центральний ор ган 

виконавчої влади з питань державної служби — керівники дер жавної 

служби в органах виконавчої влади — підрозділи з питань персоналу. 

Таким чином передбачається, що спеціально уповноважений цент-
ральний орган виконавчої влади з питань державної служби подає Кабінетові 
Міністрів України пропозиції щодо формування державної по літики у сфері 
державної служби та забезпечує її реалізацію. 

До його повноважень відносяться, зокрема: 

• координація роботи підрозділів з питань персоналу; 

• погодження призначення та звільнення з посади керівників підрозділів з питань 
персоналу; 

• встановлення єдиних стандартів послуг з підвищення кваліфікації державних 
службовців;

• внесення пропозиції державному секретарю щодо скасування його рішення з 
питань державної служби, яке суперечить законодавству.

Державний секретар забезпечує управління персоналом у відпо відному 
органі або в його апараті і є відповідальним перед суб’єктом призначення за 
забезпечення функціонування державної служби органу влади.

Підрозділ з питань персоналу є експертом з питань управління пер соналом 
та виступає в ролі радника державного секретаря, який, зокрема забезпечує 
стратегічне планування розвитку персоналу на державній службі, оцінювання 
результатів діяльності державних служ бовців та визначення потреб у їх 
навчанні.

5. Справедлива система оплати праці5. Справедлива система оплати праці
Нині заробітна плата спеціаліста районної державної адміністрації, який вперше 
вступив на державну службу становить в середньому 800 грн. при мінімальному 
прожитковому мінімумі у 744 грн.

Заробітна плата спеціаліста центрального органу виконавчої влади, який має 
найнижчий ранг державного службовця та не має вислуги років, в середньому 
становить 1000 — 1100 грн., у той час як заробітна плата керівника центрального 
органу виконавчої влади майже в 14 разів більша та становить в середньому 15 тис. 
грн. У розвинутих демократичних країнах, зокрема, країнах членах Європейського 
Союзу, цей показник не перевищує 7.
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Законопроектом пропонується встановити, що розмір посадового окладу 

державного службовця разом з надбавкою за ранг та надбавкою за 

вислугу років становитиме не менше ніж 80 відсотків місячної заробіт-

ної плати, а мінімальний посадовий оклад — не менше ніж два розміри 

мінімальної заробітної плати. 

Така норма забезпечить прозорість оплати праці державних служ бов  ців, 
усуваючи дискримінацію за міжвідомчим та територіальним прин  ципом, а 
також послугує додатковим захистом від суб’єктивізму керівника.

6. Посилення юридичної (дисциплінарної) 6. Посилення юридичної (дисциплінарної) 
відповідальності державних службовціввідповідальності державних службовців

Сьогодні в законодавстві відсутні механізми притягнення державного службовця 
до відповідальності за неякісне надання державних послуг та неналежну поведінку, 
дії та бездіяльність, які завдали шкоди громадянину чи державі, що робить його 
по суті майже недоторканим та безкарним, посилює його незаконну владу над 
суспільством і громадянином. 

Довільність у прийнятті адміністративних рішень, непрозорий спосіб надання адмі-
ніст ративних послуг створює „ореол таємничості” навколо бюрократа, що не дає 
змоги простому громадянину зрозуміти межі його повноважень та можливості для 
реалізації своїх прав. Так, більшість недоброчесних чиновників не несуть жодної 
відповідальності за свої дії або відбуваються незначними адміністративними 
стягненнями. 

Законопроектом визначається система дисциплінарної відпо ві даль-
нос ті державних службовців, яка передбачає вичерпний перелік підстав 

при тягнення до дисциплінарної відповідальності та порядок накла дення 

стяг нень за дисциплінарні проступки. Крім того передбачена матеріальна 

відповідальність — державі надається право зво рот ної вимоги (регресу) 

до державного службовця, що заподіяв їй шкоду.

7. Запровадження дієвих механізмів запобігання проявам 7. Запровадження дієвих механізмів запобігання проявам 
корупції та конфлікту інтересівкорупції та конфлікту інтересів

За даними Міжнародної антикорупційної організації Transparency Interna-
tional Україна посідає 134 місце зі 180 країн за рівнем сприйняття корупції. Це 
означає, що в країні відсутні ефективні методи запобігання та боротьби з 
корупцією, тому її масштаби постійно зростають.

Загальною тенденцією нового Закону є передбачення норм, які попе-

ре джують можливі прояви корупції та конфлікту інтересів, що дасть 

змо гу не лише зупинити корупцію, а й побудувати професійну державну 

службу.
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Зокрема, передбачається:
• обов’язкове декларування державними службовцями не лише до ходів, а й видатків;

• обов’язкове оприлюднення декларацій вищими державними служ бовцями;

• можливість відставки вищих державних службовців через етичні пе решкоди для перебування 

на державній службі;

• заборона прийняття на державну службу осіб, що будуть безпо се редньо підпорядкованими 

особам, які є їх близькими родичами.

ПРОПОНОВАНІ ДІЇПРОПОНОВАНІ ДІЇ

1. Прийняти Закон України „Про державну службу” (нова редакція)

2. Розробити та прийняти необхідні підзаконні акти для впровадження 
проекту Закону України „Про державну службу” (нова редакція):

• щодо запровадження нової процедури визначення потреб у підвищенні кваліфікації 

державних службовців на основі запровадження профілів компетенцій лідерства;

• щодо запровадження нових посадово-кваліфікаційних характеристик для державних служ-

бовців;

• щодо впровадження нового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців;

• щодо запровадження нових підходів до організації та проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної служби;

• щодо затвердження типової посадової інструкції державного службовця;

• щодо затвердження Примірного положення про підрозділ з питань персоналу в органах 

державної влади;

• щодо затвердження Положення про роботу з персоналом в органах державної влади;

• щодо затвердження Порядку відставки державного службовця;

• щодо затвердження Порядку передачі справ та майна державним службовцем при 

звільненні;

• щодо затвердження Порядку направлення державного службовця у службове відрядження;

• щодо затвердження переліку посад працівників органів державної влади, що виконують 

допоміжні функції та функції з обслуговування;

• щодо затвердження переліку посад працівників органів державної влади, що виконують 

допоміжні функції та функції з обслуговування;

• щодо затвердження Порядку віднесення посад державної служби в органах державної влади;

• щодо затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням в органах державної 

влади актів законодавства про державну службу;

• щодо затвердження Порядку та форми подання відомостей державного службовця про 

майно, доходи та витрати державного службовця;

• щодо затвердження Порядку перевірки, оприлюднення та зберігання відомостей державного 

службовця про майно, доходи та витрати;

• щодо затвердити Порядок проведення службового розслідування;

• щодо затвердження правил проведення функціонального обстеження органів виконавчої 

влади;

• щодо затвердження правил ведення і публікування переліку вакантних посад державної 

служби в органах державної влади;

• щодо затвердження Примірного положення про підрозділ з питань персоналу в органах 

державної влади;

• щодо затвердження Положення про роботу з персоналом в органах державної влади;
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• щодо затвердження спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття окремих посад 

державної служби відносно освіти, професійної кваліфікації і досвіду;

• щодо затвердження Порядку публічного складення присяги державного службовця;

• щодо затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної 

служби;

• щодо затвердження форми службового посвідчення державних службовців;

• щодо затвердження Порядку проходження стажування при вступі на державну службу;

• щодо затвердження Типової форми договору про стажування при вступі на державну 

службу;

• щодо затвердження Порядку присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між 

ними, військовими званнями, дипломатичними рангами, рангами посадових осіб місцевого 

самоврядування та іншими спеціальними званнями;

• щодо затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців та їх передача 

до іншого органу державної влади;

• щодо забезпечення організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців;

• щодо затвердження єдиного порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державними службовцями;

• щодо затвердження Порядку здійснення відшкодування витрат та надання компенсації 

державному службовцеві у зв’язку з направленням у відрядження;

• щодо затвердження Порядку відшкодування державним службовцем коштів, витрачених на 

його перепідготовку;

• щодо затвердження Типового положення про індивідуальну програму навчання державного 

службовця;

• щодо затвердження умов оплати праці державних службовців, розмірів посадових окладів, 

надбавок за ранг, надбавок за вислугу років, інших набавок та доплат;

• щодо затвердження умов оплати праці розмірів посадових окладів, надбавок за ранг, надбавок 

за вислугу років, інших набавок та доплат вищих державних службовців;

• щодо затвердження Порядку, умов та строків запровадження пільгового безвідсоткового 

кредитування на придбання та будівництво житла;

• щодо затвердження Порядку безоплатного медичного обслуговування у державних закладах 

охорони здоров’я;

• щодо затвердження Порядку та умов визначення заробітної плати для обчислення пенсії 

державного службовця;

• щодо затвердження Порядку надання та оформлення документів для призначення пенсії 

державним службовцем (Пенсійний фонд за погодженням зі спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади щ питань державної служби);

• щодо затвердження Порядку визначення коефіцієнту збільшення заробітної плати для 

обрахунку підвищення розміру пенсії, у разі підвищення заробітної плати працюючим 

державним службовцям;

• щодо затвердження Порядку визначення розміру грошової допомоги на оздоровлення, що 

надається разом із щорічною основною відпусткою;

• щодо затвердження Порядку і умов надання державним службовцям додаткових оплачуваних 

відпусток;

• щодо затвердження Примірного положення про дисциплінарні комісії;

• щодо затвердження Порядку проведення службового розслідування;

• щодо затвердження затвердження розподілу посад на посади державної служби, посади 

патронатної служби та посади працівників, що виконують допоміжні функції в Секретаріаті 

Президента України та Апараті Верховної Ради України;

• щодо затвердження здійснення віднесення посад до посад державної служби та посад 

працівників, що виконують допоміжні функції в апаратах судових органів;
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• щодо затвердження нової системи класифікації посад пов’язаною із системою оплати праці;

• щодо затвердження нової системи професійного навчання державних службовців на основі 

профілів компетенції для вищої та середньої ланки державних службовців;

• щодо затвердження Порядку розгляду питань, пов’язаних з призначенням на посаду та 

звільненням з посади керівників органів виконавчої влади, урядових органів, торговельно-

економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних під-

приємств та їх об’єднань;

• щодо затвердження Порядку обчислення стажу державної служби;

• щодо затвердження Порядку здійснення службових відряджень державними службовцями;

• щодо затвердження Порядку погодження продовження терміну перебування на державній 

службі;

• щодо затвердження Порядку проходження стажування у державних органах;

• щодо затвердження Порядку ведення і опублікування переліку вакантних посад державної 

служби в органах державної влади;

• щодо затвердження Порядку преміювання державних службовців у разі позитивного 

щорічного оцінювання діяльності;

• щодо затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби 

в органах місцевого самоврядування;

• щодо затвердження Типових посадових інструкцій державних службовців, виходячи із 

функціональних обов’язків;

• щодо затвердження Програми підвищення ефективності роботи і відповідальності підрозділів 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії з Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями;

• щодо затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників 

управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій;

• щодо затвердження Порядку виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 10 місячних 

посадових окладів за наявності стажу не менш як 10 років на посадах, віднесених до 

відповідних категорій посад державної служби;

• щодо затвердження Порядку виплати вихідної допомоги державному службовцеві при 

звільненні у разі скорочення чисельності або штату державних службовців;

• щодо затвердження Порядку переведення державних службовців;

• щодо затвердження Методичних рекомендацій щодо присвоєння рангів посадовим особам 

місцевого самоврядування відповідно до статті 14 Закону України „Про службу в органах 

місцевого самоврядування”;

• щодо створення Національної бази електронних особових справ державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування України;

• щодо затвердження Положення про патронатну службу.
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ДОДАТОК 2.1ДОДАТОК 2.1

проект 

З А К О Н     У К Р А Ї Н ИЗ А К О Н     У К Р А Ї Н И
ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

Цей Закон визначає основи державної служби, умови вступу на державну службу, порядок її 

проходження та припинення, правовий статус державних службовців, засади їх соціального 

і правового захисту.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1)  близькі особи — термін застосовується у значенні, наведеному в Законі України „Про засади 

запобігання та протидії корупції”;

2)  державна служба — публічно-правовий та соціальний інститут, основними функціями якого 

є підготовка пропозицій щодо формування державної політики, забезпечення її реалізації, 

надання якісних публічних послуг фізичним та юридичним особам, а також інша професійна 

діяльність, пов’язана з досягненням мети, виконанням завдань і функцій держави;

3)  державний службовець — особа, що перебуває у публічно-правових відносинах з державою 

і займає в органі виконавчої влади або іншому державному органі, в тому числі їх апараті 

(далі — органи державної влади) посаду державної служби для здійснення покладених на неї 

державою функцій і повноважень;

4)  керуючий персоналом — Державний секретар Кабінету Міністрів України, державні 

секретарі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади — керівник відповідного 

органу, в Секретаріаті Президента України, Апараті Верховної Ради України, в інших органах 

державної влади — посадова особа, на яку спеціальним актом суб’єкта призначення 

покладено повноваження з управління персоналом у відповідному органі або в його 

апараті;

5)  конкурс на зайняття вакантних посад державної служби (далі — конкурс) — проведення 

відбору з метою забезпечення, передбаченого Конституцією України рівного права на доступ 

до державної служби, а також реалізації права на просування по службі шляхом зайняття більш 

високої посади державної служби та залучення до державної служби осіб, підготовлених і 

здатних професійно виконувати посадові завдання, обов’язки та здійснювати повноваження 

(далі — посадові обов’язки);

6)  підрозділ з питань персоналу — структурний підрозділ в органі державної влади, що забез-

печує здійснення керуючим персоналом своїх повноважень, відповідає за документальне 

оформ лення проходження державної служби, прогнозування розвитку персоналу, 

забезпечення безперервного підвищення кваліфікації державних службовців, а також виконує 

інші обов’язки, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;

7)  посада державної служби — визначена структурою і штатним розписом первинна структурна 

одиниця органу державної влади з установленими законодавством посадовими обов’язками;

8)  професійне навчання державних службовців — підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації державних службовців;

9)  суб’єкт призначення — орган державної влади або посадова особа, уповноважені призначати 

на відповідні посади державної служби.
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Стаття 2. Функції та повноваження державного службовця

1. Державний службовець здійснює повноваження та виконує функції, покладені на нього державою, з:

1) підготовки пропозицій щодо формування державної політики у відповідних сферах державного 

управління (у тому числі відповідна експертна робота) та забезпечення її реалізації;

2) розроблення та експертизи проектів нормативно-правових актів, міжнародних договорів;

3) управління державними фінансовими ресурсами та контроль за їх використанням;

4) управління персоналом;

5) прийняття нормативно-правових актів (правових актів індивідуальної дії) щодо фізичних та 

юридичних осіб;

6) здійснення нагляду та контролю за дотриманням законодавства.

2. Державний службовець отримує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та 

бюджету Автономної Республіки Крим..

Стаття 3. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на державних службовців органів державної влади.

 Регулювання правового становища державних службовців апарату органів прокуратури, судів, 

дипломатичної служби, органів військового управління, служби безпеки, внутрішніх справ та 

інших органів, здійснюється відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено спеціальними 

законами.

2. Дія цього Закону не поширюється на:

1) Президента України, членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, заступників 

міністрів;

2)  працівників патронатних служб Президента України, членів Кабінету Міністрів України, народ-

них депутатів України;

3) працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини, та суддів;

4) працівників органів державної влади, що виконують допоміжні функції та функції з обслу-

говування;

5) працівників державних підприємств, установ та організацій;

6) військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та 

інших органів, яким присвоюються спеціальні звання.

3. Перелік посад працівників органів державної влади, що виконують допоміжні функції та функції з 

обслуговування, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Основні принципи державної служби

1. Основними принципами державної служби є:

1) верховенство права;

2) законність;

3) професіоналізм;

4) патріотизм;

5) політична нейтральність та лояльність;

6) прозорість діяльності;

7) відповідальне ставлення до служби.

Стаття 5. Категорії посад державної служби

1. Посади державної служби в органах державної влади поділяються на категорії залежно від 

порядку призначення, характеру повноважень та рівня відповідальності державних службовців.

2. Установлюються такі категорії посад державної служби:

 перша (вищий корпус державної служби) — посади керівників Секретаріату Президента України, 

Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, їх перших заступників 
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та заступників, керівника Офісу Президента України, державних секретарів міністерств та їх 

заступників, керівників центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів 

України, постійних представників Президента України, Постійного Представника Президента 

України в Автономній Республіці Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, його перших 

заступників та інші посади, віднесені до цієї категорії;

 друга (вищий корпус державної служби) — посади керівників структурних підрозділів Апарату 

Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів Ук-

раї ни, радників, наукових консультантів, консультантів та помічників Президента України, Голови 

Вер ховної Ради України, Прем’єр-міністра України, референтів та уповноважених Президента 

Ук раїни, перших заступників та заступників керівників структурних підрозділів Секретаріату 

Пре   зидента України, Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

пер ших заступників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, що не є 

чле  нами Кабінету Міністрів України, директорів департаментів міністерств, керівників урядових 

органів, заступників постійних представників Президента України, заступників Постійного Пред-

ставника Президента України в Автономній Республіці Крим, перших заступників голів обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, заступників Голови Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, Міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівників 

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, керівника Секретаріату, керуючого 

справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та інші посади, віднесені до цієї категорії;

 третя — посади завідуючих секторами, головних спеціалістів, експертів, консультантів, 

радників Секретаріату Президента України, Апарату Верховної Ради України і Секретаріату 

Кабінету Міністрів України, директорів департаментів органів державної влади (крім міністерств), 

заступників директорів департаментів органів державної влади, заступників керівників урядових 

органів, начальників самостійних управлінь, самостійних відділів у складі органів державної влади, 

голів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, заступників 

голів, заступників голів — керівників апарату обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, Постійного представника Автономної Республіки Крим у столиці 

України м. Києві, заступників керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, заступників Міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступників керуючого 

справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, заступників керівників органів виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим та інші посади, віднесені до цієї категорії;

 четверта — посади спеціалістів Секретаріату Президента України, Апарату Верховної 

Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступників начальників самостійних 

управлінь, самостійних відділів, завідуючих самостійними секторами, начальників відділів у 

складі департаменту (самостійного управління) та їх заступників, завідуючих секторами у складі 

департаменту (самостійного управління, самостійного відділу) в складі органів державної 

влади, керівників територіальних підрозділів органів державної влади, першого заступника та 

заступників голів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, 

помічників, радників та керівників прес-служби голови обласної, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій, начальників самостійних управлінь, самостійних відділів, 

служб у складі самостійних управлінь (самостійних відділів), завідуючих самостійними секторами 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, помічників і радників 

Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим; начальників управлінь, відділів апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим і 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим; керівника прес-центру Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, керівника прес-служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступників 

Постійного представника Автономної Республіки Крим у столиці України м. Києві та інші посади, 

віднесені до цієї категорії;

 п’ята — посади спеціалістів центральних органів виконавчої влади, керівників структурних 

підрозділів урядових органів, заступників керівників територіальних підрозділів органів державної 

влади, заступників начальників самостійних управлінь, самостійних відділів, відділів, служб, 

завідуючих секторами у складі самостійних управлінь (самостійних відділів) обласних, Київської 

та Севастопольської міських державних адміністрацій, заступників начальників управлінь, відділів, 
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начальників відділів у складі самостійних управлінь, завідуючих секторами апарату Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, начальників 

самостійних управлінь, самостійних відділів органів виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим та їх заступників, Постійного представника Автономної Республіки Крим у столиці України 

м. Києві, начальників відділів та їх заступників у складі самостійних управлінь, завідуючих 

самостійними секторами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та інші посади, 

віднесені до цієї категорії;

 шоста — посади начальників управлінь, відділів, служб та їх заступників, завідуючих секторами 

районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, спеціалістів урядових 

органів, начальників відділів, завідуючих секторами, спеціалістів територіальних підрозділів органів 

державної влади, спеціалістів апарату, управлінь, відділів, секторів, служб обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій, помічників заступників Голови Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, помічників заступників Голови Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, помічника керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

помічника Міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим, спеціалістів та консультантів 

апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

радників і помічників міністрів Автономної Республіки Крим, голів республіканських комітетів 

Автономної Республіки Крим, спеціалістів, консультантів органів виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим, Постійного представника Автономної Республіки Крим у столиці України м. 

Києві та інші посади, віднесені до цієї категорії;

 сьома — посади спеціалістів апарату районних, районних у містах Києві та Севастополі державних 

адміністрацій, їх управлінь, відділів, секторів та інші посади, віднесені до цієї категорії.

Стаття 6. Віднесення посад державної служби до відповідних категорій 

1. Посади державної служби в органах державної влади, не зазначені у статті 5 цього Закону, 

відносяться до першої та другої категорій за рішенням Кабінету Міністрів України за поданням 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби, 

до третьої—сьомої — спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 

питань державної служби за поданням керуючого персоналом відповідного органу державної 

влади у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Правове регулювання державної служби 

1. Правове регулювання державної служби здійснюється Конституцією України, цим Законом, 

іншими законами і виданими на підставі та на виконання законів України актами Кабінету Міністрів 

України, а також актами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 

питань державної служби.

 Для норм трудового законодавства поширюється на державних службовців у частині, що не 

врегульована цим Законом.

2.  Контроль за дотриманням в органах державної влади цього Закону та інших актів законодавства 

про державну службу в межах своїх повноважень здійснює спеціально уповноважений 

центральний орган виконавчої влади з питань державної служби у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України.

РОЗДІЛ II. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Стаття 8. Права державного службовця 

1. Державний службовець має право на:

1) здорові, безпечні та належні для високопродуктивної діяльності умови служби;

2) заробітну плату залежно від займаної посади державної служби, рангу державного службовця, 

який йому присвоєно, вислуги років на державній службі, інших умов, визначених частиною 

другої статті 56 цього Закону;
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3) професійне навчання;

4) просування по службі відповідно до результатів службової діяльності;

5) участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;

6) відпустку та пенсійне забезпечення відповідно до цього Закону;

7) захист своїх прав і законних інтересів;

8) повагу до своєї особистості, гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, 

колег та інших громадян;

9) отримання від державних органів, підприємств, організацій та органів місцевого самовря-

дування необхідної інформації для виконання посадових обов’язків;

10) безперешкодне ознайомлення з документами, що стосуються проходження ним держав ної 

служ би, у тому числі з висновками за підсумками оцінювання результатів його службової 

діяльності;

11) участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій.

Стаття 9. Обов’язки державного службовця 

1. Державний службовець зобов’язаний:

1) керуватися у своїй діяльності Конституцією та законами України;

2) дотримуватися принципів державної служби;

3) шанобливо ставитися до громадян, поважати гідність людини;

4) користуватися державною мовою під час виконання посадових обов’язків;

5) дотримуватися законодавства про запобігання та протидію корупції;

6) сумлінно виконувати свої посадові обов’язки;

7) виконувати рішення органів державної влади, накази (розпорядження) та доручення ке-

рівників, надані у межах їх повноважень;

8) додержуватися правил внутрішнього трудового розпорядку роботи органу державної влади;

9) постійно підвищувати професійну кваліфікацію;

10) забезпечувати фізичним та юридичним особам доступ до інформації відповідно до закону, 

збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стали їм відомі у зв’язку 

з виконанням посадових обов’язків, а також іншої інформації, яка відповідно до закону не 

підлягає розголошенню.

Стаття 10. Виконання державним службовцем доручень, наказів (розпоряджень)

1. Державні службовці під час виконання посадових обов’язків діють у межах повноважень, 

визначених законодавством та посадовими інструкціями.

2. Доручення керівників органів державної влади всіх рівнів, у тому числі оформлені у вигляді 

наказів (розпоряджень) та надані у межах їх повноважень є обов’язковими для виконання 

підлеглими державними службовцями.

 Працівникам патронатної служби керівника органу державної влади забороняється від свого 

імені давати доручення державним службовцям.

3. Доручення керівника органу державної влади, дане в межах його повноважень, є обов’язковим 

для виконання державним службовцем, крім випадків, передбачених частиною четвертою 

цієї статті.

4. Державний службовець у разі виникнення у нього сумніву в законності даного керівником дору-

чення має право вимагати його письмового підтвердження та відмовитися від виконання такого 

доручення, а також зобов’язаний одночасно повідомити у письмовій формі про це вищу за 

посадою особу.

5. Надання виконання явно злочинного доручення, наказу (розпорядження) тягне за собою 

відповідальність, передбачену законом.

Стаття 11. Вимоги до лояльності та політичної нейтральності державного службовця
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1. Державний службовець у межах своїх повноважень повинен об’єктивно і неупереджено 

виконувати накази (розпорядження) та доручення осіб, яким він підпорядкований, незалежно від 

партійної приналежності цих осіб та особистих переконань державного службовця.

2. Державний службовець не має права брати участь в утворенні політичних партій, блоків, бути їх 

членом, організовувати страйки та брати в них участь.

3. Державному службовцю забороняється брати участь у передвиборчій агітації, крім випадків його 

реєстрації як кандидата на виборну посаду.

4. У разі участі у виборах до органу державної влади чи органу місцевого самоврядування як 

кан дидата державний службовець має поінформувати про це керуючого персоналом органу 

державної влади, в якому він працює, а в разі його відсутності — спеціально уповноважений 

центральний орган виконавчої влади з питань державної служби протягом десяти календарних 

днів з моменту реєстрації його як кандидата та подати заяву про звільнення його від виконання 

посадових обов’язків і надання відпустки, зокрема без збереження заробітної плати, на період 

виборчого процесу.

5. Державний службовець не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії, 

що будь-яким чином можуть засвідчувати його особливе ставлення до певних політичних сил, 

партій, блоків. 

Стаття 12. Дії, що забороняється вчиняти державному службовцеві

1. Державному службовцеві забороняється вчиняти дії, передбачені статтею 4 Закону України „Про 

засади запобігання та протидії корупції”.

Стаття 13. Фінансовий контроль державного службовця

1. Державний службовець зобов’язаний подавати відомості про майно, доходи, витрати, зобов’язання 

фінансового характеру, у тому числі за кордоном (далі — відомості про майно, доходи та витрати) 

з урахуванням особливостей, визначених законодавством про боротьбу з корупцією:

1) при вступі на посаду державної служби (протягом 20 календарних днів з дня призначення на 

посаду);

2) щороку.

 Відомості про майно, доходи та витрати подаються до суб’єкта призначення та зберігаються в 

його особовій справі.

 Державні службовці, які займали посади державної служби першої та другої категорій подають 

відомості про майно, доходи та витрати до державної податкової інспекції за місцем їх проживання 

протягом двох років після звільнення з державної служби.

2. Державний службовець у відомостях про майно, доходи та витрати зазначає:

1) прізвище, ім’я, по батькові особи, ідентифікаційний номер, а також імена та прізвища близьких 

осіб, їх ідентифікаційні номери;

2) займану посаду державної служби (у разі подання відомостей про майно, доходи та витрати 

після припинення державної служби — остання займана посада);

3) інформацію про інші види робіт, що виконуються державним службовцем на умовах су-

місництва;

4) інформацію про доходи за останній рік, а для державних службовців, що займають посади дер -

жавної служби першої та другої категорій — також інформацію про витрати за останній рік;

5) інформацію про зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном;

6) інформацію про нерухомість, яка перебуває у власності, володінні або користуванні (в тому 

числі на підставі договору оренди). Державний службовець, що займає посаду державної 

служби першої або другої категорії, додатково повинен подавати зазначену інформацію про 

близьких йому осіб (за їх згодою);

7) інформацію про належне йому цінне рухоме майно, в тому числі про транспортні засоби, 

які перебувають у його володінні, користуванні, або ті, що придбані на підставі договору 

лізингу. Державний службовець, що займає посаду державної служби першої або другої 
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категорії, додатково повинен подавати зазначену інформацію щодо близьких йому осіб 

(за їх згодою);

8) інформацію про укладені угоди (якщо вартість угоди перевищує 20 мінімальних заробітних 
плат) із зазначенням розміру і сторін таких угод;

9) інформацію про отримані кредити, якщо загальний розмір таких кредитів перевищує 20 мі-
німальних заробітних плат;

10) інформацію про вклади в банках та цінні папери. Державний службовець, що займає посаду 
державної служби першої або другої категорії, додатково повинен подавати зазначену 
інформацію про близьких йому осіб (за їх згодою);

11) іншу інформацію, яку державний службовець вважає за необхідне зазначити під час подання 
відомостей про майно, доходи та витрати.

3. Відомості про майно, доходи та витрати містять інформацію з обмеженим доступом та відкриту 
інформацію. Інформацією з обмеженим доступом є адреса проживання, ідентифікаційний номер 
державного службовця та інших осіб, зазначених у відомостях про майно, доходи та витрати. Інша 
інформація, зазначена у частині другій цієї статті, є відкритою.

 Відкрита інформація про державних службовців, що займають (займали) посади державної служби 
першої або другої категорії, підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті 
відповідного органу державної влади та на веб-сайті спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з питань державної служби.

4. Порядок та форма подання державним службовцем відомостей про майно, доходи та витрати, 
а також порядок перевірки, оприлюднення та зберігання зазначених відомостей визначається 
Кабінетом Міністрів України.

5. У разі ухилення державного службовця від подання відомостей про майно, доходи та витрати 
або виявлення під час перевірки зазначених відомостей ознак корупційного діяння чи злочину 
керуючий персоналом, посадова особа спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади з питань державної служби зобов’язані негайно передати відповідні матеріали 

до компетентного правоохоронного органу.

Стаття 14. Граничний вік перебування на державній службі

1. Граничний вік перебування на державній службі становить 65 років. У разі потреби строк дер -

жавної служби може бути продовжений суб’єктом призначення, але не більш як на п’ять років.

2. У виняткових випадках після закінчення строку державної служби, зазначеного у частині першій 

цієї статті, державні службовці можуть бути залишені на роботі в органах державної влади лише 

на посадах референтів та інших посадах, які не належать до посад державної служби.

Стаття 15. Гарантії забезпечення реалізації права на державну службу 

1. За умови виникнення перешкод у реалізації наданих цим Законом прав або їх порушення, особи, 

зазначені в частині другій цієї статті мають право подати керуючому персоналом відповідного 

органу державної влади письмову заяву.

2. Право на подання заяви, зазначеної в частині першій цієї статті, мають:

1) особи, які претендують на зайняття посад державної служби та бажають взяти участь у 

конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби;

2) кандидати на посади державної служби, які взяли участь у конкурсі;

3) переможці конкурсу;

4) державні службовці;

5) особи, звільнені з посади державної служби.

3. Обґрунтована відповідь за заявою надається заявнику у письмовій формі протягом 10 календарних 

днів з моменту отримання та реєстрації заяви. Відповідальність за своєчасний розгляд заяв несе 

керуючий персоналом.

 Особи, зазначені в частині другій цієї статті, мають право звернутися до спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань державної служби із скаргою у разі неотримання 

в установлений строк обґрунтованої відповіді на свою заяву.
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4. Рішення керуючого персоналу за заявою особи, зазначеної в частині другій цієї статті, може 

бути оскаржено до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 

державної служби або до суду.

5. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби за 

результатами розгляду скарги, поданої відповідно до цієї статті, та у разі виникнення потреби в 

проведенні службового розслідування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, має 

право вносити керуючому персоналом пропозиції щодо скасування або тимчасового зупинення 

дії його рішень, що суперечать законодавству про державну службу.

 У разі невжиття керуючим персоналом відповідних заходів спеціально уповноважений цент-

ральний орган виконавчої влади з питань державної служби оскаржує його рішення до суду.

РОЗДІЛ III. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ

Стаття 16. Реалізація державної політики у сфері державної служби та управління державною 

службою

1. Реалізація державної політики у сфері державної служби здійснюється Кабінетом Міністрів 

України безпосередньо та через спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 

влади з питань державної служби, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

2. Управління державною службою в органах державної влади здійснюють керуючі персоналом 

зазначених органів, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 17. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної 

служби

1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби з 

метою реалізації державної політики у сфері державної служби:

1) бере участь у проведенні адміністративної реформи;

2) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування 

державної політики у сфері державної служби та забезпечує її реалізацію;

3) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань державної служби;

4) видає нормативно-правові акти з питань державної служби, організовує та контролює їх 

виконання;

5) надає роз’яснення щодо застосування законодавства про державну службу, які у разі потреби 

оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті 

спеціально уповноваженого органу для врахування особами, на яких поширюється дія цього 

Закону;

6) забезпечує проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади і за його 

результатами готує пропозиції щодо удосконалення їх системи та структури;

7) забезпечує формування і ведення реєстру державних та адміністративних послуг;

8) координує роботу підрозділів з питань персоналу в органах виконавчої влади, погоджує 

призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників;

9) забезпечує ведення і опублікування переліку вакантних посад державної служби в органах 

державної влади;

10) бере участь у проведенні конкурсу на зайняття посади державної служби першої та другої 

категорій;

11) бере участь у формуванні, розміщенні та здійсненні контролю за виконанням державного 

замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців;

12) забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців шляхом формування, розміщення та здійснення контролю за виконанням 

відповідного державного замовлення;
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13) установлює єдині стандарти надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців, 

що надаються підприємствами, установами та організаціями, забезпечує контроль за їх 

дотриманням;

14) вносить Кабінету Міністрів України подання про присвоєння рангів державним службовцям, 

які займають посади державної служби першої та другої категорій;

15) готує висновок щодо переведення на іншу посаду та звільнення з посади за ініціативою 

суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби першої 

та другої категорій;

16) бере участь у проведенні службового розслідування щодо державних службовців, які 

займають посади державної служби першої та другої категорій;

17) вносить керуючим персоналом пропозиції щодо скасування їх рішень з питань державної 

служби, що суперечать законодавству про державну службу, та у разі невжиття відповідних 

заходів керуючими персоналом оскаржує їх рішення до суду;

18) здійснює заходи щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців;

19) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових 

актів.

2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби 

здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку те-

риторіальні органи, установи та організації, що належать до сфери його управління.

Стаття 18. Управління державною службою в органах державної влади

1. Управління державною службою в органах державної влади здійснюється керуючими персоналом 

зазначених органів.

2. Керуючий персоналом:

1) організовує проведення конкурсів на посади державної служби третьої — сьомої категорій 

та забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;

2) призначає осіб на посади державної служби третьої — сьомої категорій та звільняє їх з 

посад;

3) присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби третьої — 

сьомої категорій;

4) виконує функції роботодавця для працівників органу державної влади, прийнятих на роботу 

на умовах трудового договору;

5) забезпечує постійне підвищення кваліфікації державних службовців;

6) забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців;

7) вносить спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань 

державної служби подання про віднесення посад державної служби в органах державної 

влади, не зазначених у статті 5 цього Закону, до посад державної служби третьої — сьомої 

категорій;

8) забезпечує дотримання державними службовцями службової дисципліни;

9) приймає у межах своїх повноважень рішення про заохочення та притягнення до дис цип-

лінарної відповідальності державних службовців;

10) розглядає заяви осіб, зазначених у частині другій статті 15 цього Закону, стосовно виникнення 

перешкод у реалізації наданих цим Законом прав або порушення таких прав та надає обґрун-

товані відповіді;

11) забезпечує надання державним службовцям необхідної для виконання посадових обов’язків 

інформації;

12) забезпечує створення належних умов для виконання державними службовцями своїх 

обов’язків;

13) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових 

актів.
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3. Керуючий персоналом відповідальний перед суб’єктом призначення за забезпечення функціо-

нування державної служби органу державної влади.

Стаття 19. Підрозділ з питань персоналу

1. У кожному органі державної влади залежно від покладених повноважень, обсягу завдань 

створюється відповідний структурний підрозділ з питань персоналу.

2. Підрозділ з питань персоналу забезпечує здійснення керуючим персоналом своїх повно важень, 

від повідає за документальне оформлення проходження державної служби, прогно зування роз вит-

ку персоналу, забезпечення безперервного підвищення кваліфікації державних службовців, а також 

виконує інші обов’язки, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

3. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу з питань персоналу в органах 

виконавчої влади здійснюється за погодженням із спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади з питань державної служби.

4. Типове положення про підрозділ з питань персоналу в органах державної влади затверджується 

Кабінетом Міністрів України.

Розділ IV. ВСТУП НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ

Глава 1. Загальні умови вступу на державну службу 

Стаття 20. Право на державну службу та обмеження у разі вступу на державну службу

1. Право на державну службу з урахуванням вимог, установлених цим Законом, мають повнолітні 

громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання.

2. На державну службу не можуть вступити особи, які:

1) визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

2) мають захворювання, що перешкоджають вступу на державну службу. Перелік таких захво-

рювань, Порядок визначення стану здоров’я, достатнього для виконання посадових обов’яз-

ків осіб, що претендують на зайняття посади державної служби, та форма медичного 

виснов ку затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади з питань охорони здоров’я;

3) мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законом порядку;

4) відповідно до судового рішення позбавлені права займати посади державної служби в 

органах державної влади.

Стаття 21. Загальні вимоги до особи, що вступає на державну службу 

1. Особа, що претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким вимогам: 

1) мати вищу освіту;

2) знати Конституцію та закони України, інші акти законодавства, необхідні для виконання 

посадових обов’язків;

3) вільно володіти державною мовою;

4) мати стан здоров’я, достатній для виконання посадових обов’язків.

Стаття 22. Вимоги до компетентності особи, що вступає на державну службу 

1. Особа, що претендує на зайняття посади державної служби відповідної категорії, повинна від-

повідати таким вимогам:

1) для першої та другої категорій — повна вища освіта (наявність кваліфікації за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста), вільне володіння однією з офіційних мов 
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Ради Європи та досвід роботи не менш як 10 років, у тому числі не менш як по 5 років на 

керівних посадах та посадах державної служби;

2) для третьої та четвертої категорій — повна вища освіта (наявність кваліфікації за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста) та досвід роботи не менш як 5 років;

3) для п’ятої та шостої категорій — базова або повна вища освіта (наявність кваліфікації за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра) та досвід роботи не менш як 5 років;

4) для сьомої категорії — вища освіта (наявність кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра). 

2. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття окремих посад державної служби, відносно 

освіти, професійної кваліфікації і досвіду затверджуються керуючим персоналом відповідно до 

порядку, визначеного спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з 

питань державної служби. 

Стаття 23. Вступ на державну службу

1. Вступ особи на державну службу здійснюється шляхом призначення:

1) на посаду державної служби першої та другої категорій — у порядку, визначеному Конституцією 

та законами України, іншими актами законодавства без обов’язкового проведення конкурсу на 

зайняття вакантних посад державної служби. У разі коли рішення про проведення конкурсу 

приймає суб’єкт призначення, конкурс проводиться в порядку, передбаченому цим Законом, 

а призначення переможця конкурсу може відбуватися без стажування;

2) на посаду державної служби третьої — сьомої категорій — за результатами конкурсу на 

зайняття вакантних посад державної служби в порядку, визначеному цим Законом.

2. Особа, яка вступає на державну службу вперше, публічно складає присягу державного службовця. 
Порядок публічного складення присяги визначається Кабінетом Міністрів України.

 Публічне складення присяги державного службовця здійснюється після успішного проходження 
особою стажування при вступі на державну службу вперше у порядку, визначеному статтею 30 
цього Закону.

3. Службові відносини особи, яка вступає на державну службу вперше, розпочинаються з моменту 
прийняття публічної присяги державного службовця, а при наступному призначенні на посаду 
державної служби, — з моменту такого призначення.

Глава 2. Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної 
служби

Стаття 24. Оголошення про вакантні посади державної служби та проведення конкурсу 

1. Інформація про вакантні посади державної служби в органі державної влади оприлюднюється шляхом:

1) розміщення керуючим персоналом оголошення про проведення конкурсу в приміщенні 
відповідного органу державної влади у визначеному для цього місці та на його офіційному 
веб-сайті не пізніше ніж через п’ять календарних днів з моменту відкриття вакансії та 
прийняття рішення про проведення конкурсу.

 За рішенням керуючого персоналом оголошення про проведення конкурсу може бути 
опубліковане в засобах масової інформації;

2) опублікування спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань 
державної служби інформації про проведення конкурсу в офіційному друкованому виданні та 
розміщення на офіційному веб-сайті із щотижневим оновленням інформації.

 Керуючий персоналом подає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої 
влади з питань державної служби інформацію про вакантні посади державної служби не 
пізніше п’яти календарних днів з моменту відкриття вакансії.

2. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

1) найменування і місцезнаходження органу державної влади;

2) назва і категорія посади державної служби;

3) посадові обов’язки;
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4) розмір посадового окладу;

5) вимоги до кандидата на посаду державної служби;

6) перелік необхідних документів та строк їх подання;

7) дата і місце проведення конкурсу;

8) прізвище і номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

3. Перелік питань для перевірки знань осіб, що беруть участь у конкурсі, зазначається на офіційному 
веб-сайті органу державної влади, що оголошує конкурс.

4. Строк подання документів кандидатами на посади державної служби не може бути менше 20 
та більше 30 календарних днів після розміщення керуючим персоналом відповідного органу 
державної влади на офіційному веб-сайті такого органу оголошення про проведення конкурсу.

5. Недотримання вимог, зазначених у частинах першій — третій цієї статті, може бути оскаржено у 
порядку, передбаченому статтею 15 цього Закону. 

Стаття 25. Документи на участь у конкурсі

1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії органу державної влади, в 

якому проводиться конкурс, такі документи:

1) письмову заяву;

2) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

3) копію документа про вищу освіту;

4) особову картку встановленого зразка;

5) медичний висновок про стан здоров’я за встановленою формою;

6) трудову книжку або її копію.

2. Окремими законами можуть бути встановлені вимоги щодо подання інших документів на участь 

у конкурсі, ніж зазначені у частині першій цієї статті.

3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви інші документи, ніж зазначені 

у частині першій цієї статті.

Стаття 26. Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби

1. Для проведення конкурсу на зайняття посади державної служби першої та другої категорій 

суб’єкт призначення утворює конкурсну комісію у складі не менше семи осіб, у тому числі за 

участю керуючого персоналом органу державної влади, на посаду в якому проводиться конкурс 

(крім випадку проведення конкурсу на посаду керуючого персоналом цього органу), а також 

представника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 

державної служби.

 Конкурс на посаду державної служби третьої — сьомої категорій проводить утворена керуючим 

персоналом конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб.

2. До складу конкурсної комісії можуть включатися державні службовці, у тому числі з інших органів 

дер жавної влади, колишні державні службовці, які перебувають у відставці або на пенсії, а також 

науковці.

 Близькі особи кандидата на посаду державної служби не можуть бути членами конкурсної комісії.

3. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

 Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість 

присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії.

4. У разі коли заяву про участь у конкурсі подала одна особа, вона не звільняється від проходження 

конкурсу.

5. Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби затверджує 

Кабінет Міністрів України.

Стаття 27. Результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби

1. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом.
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2. Інформація про результати конкурсу оприлюднюється керуючим персоналом не пізніше трьох 

календарних днів після його проведення шляхом розміщення відомостей про переможця у 

приміщенні органу державної влади, в якому проводився конкурс, у визначеному для цього 

місці і на офіційному веб-сайті такого органу та надсилається спеціально уповноваженому 

центральному органу виконавчої влади з питань державної служби.

3. Інформація про результати конкурсу на посади державної служби усіх категорій оприлюднюється 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби 

шляхом розміщення відомостей про переможця в його офіційному друкованому виданні та на 

офіційному веб-сайті зазначеного органу із щотижневим оновленням інформації.

4. Кожен учасник конкурсу повинен бути письмово повідомлений про його результати протягом 

п’яти календарних днів після оприлюднення результатів конкурсу відповідно до вимог цієї статті:

1) на посади державної служби першої та другої категорій — суб’єктом призначення;

2) на посади державної служби третьої — сьомої категорій — керуючим персоналом відпо-

відного органу державної влади.

5. За недотримання вимог, зазначених у частинах другій — четвертій цієї статті керівник спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби, керуючий 

персоналом відповідного органу державної влади несуть відповідальність, передбачену законом.

6. Протокол, складений конкурсною комісією та підписаний усіма її членами, зберігається в 

органі державної влади, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років, а після закінчення 

зазначеного строку передається до архіву для зберігання.

7 Витяг з протоколу зберігається в особовій справі державного службовця.

8. Учасники конкурсу можуть не пізніше ніж через 10 календарних днів після отримання письмового 

повідомлення про результати конкурсу оскаржити рішення конкурсної комісії у порядку, 

передбаченому статтею 15 цього Закону.

Стаття 28. Повторний конкурс на зайняття вакантних посад державної служби

1. У разі виявлення порушень у проведенні конкурсу рішення конкурсної комісії скасовується 

керуючим персоналом або іншим суб’єктом призначення, який оголошував конкурс, про що він 

протягом п’яти календарних днів повідомляє спеціально уповноважений центральний орган 

виконавчої влади з питань державної служби.

 У цьому разі не пізніше ніж через 20 календарних днів з моменту скасування рішення конкурсної ко-

місії оголошується повторний конкурс, у якому має право брати участь представник спеціально упов-

новаженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби без права голосу.

2. Повторний конкурс оголошується також у разі, коли жоден з учасників конкурсу не пройшов 

кон курсний відбір або у разі неподання заяв на участь у конкурсі. 

Глава 3. Призначення на посаду державної служби

Стаття 29. Порядок призначення на посаду державної служби 

1. Рішення про призначення приймається:

1) на посаду державної служби першої та другої категорій — суб’єктом призначення у порядку, 

визначеному Конституцією України, цим Законом та іншими актами законодавства;

2) на посаду державної служби третьої — сьомої категорій — керуючим персоналом відповідного 

органу державної влади за результатами конкурсу не пізніше ніж через 20 календарних днів 

після оприлюднення його результатів (крім тих, що вступають на державну службу вперше) та 

з урахуванням вимог статті 30 цього Закону.

2. За обґрунтованої потреби суб’єкт призначення може установити строк прийняття рішення про 

при значення особи на посаду державної служби до 30 календарних днів для припинення нею 

членства у політичній партії, позбавлення статусу підприємця, виходу із складу правління чи ін-

ших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств, 

ор ганізацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що провадять підприємницьку діяльність, виконання 

ро боти на умовах сумісництва, крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної прак-

тики, інструкторської та суддівської практики із спорту, що здійснюється в позаробочий час.
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 У разі недотримання особою, яка призначається на посаду державної служби вимог абзацу пер-

шого цієї частини, вона звільняється з посади державної служби.

3. Після прийняття рішення про призначення на посаду державної служби та до початку виконання 

державним службовцем своїх посадових обов’язків керуючий персоналом зобов’язаний ознайо-

мити державного службовця з правилами внутрішнього трудового розпорядку роботи органу 

державної влади та посадовою інструкцією.

4.  Після призначення на посаду державному службовцю вручається службове посвідчення.

Стаття 30. Порядок проходження стажування при вступі на державну службу вперше

1. Особа, що стала переможцем конкурсу та вступає на державну службу вперше, може бути призна-

чена на вакантну посаду державної служби після успішного проходження стажування при вступі 

на державну службу з метою визначення відповідності її займаній посаді, яке оформлюється 

договором про стажування.

2. Договір про стажування укладається між керуючим персоналом відповідного органу державної 

влади та переможцем конкурсу строком від 90 до 180 календарних днів не пізніше ніж через 20 

календарних днів після оприлюднення результатів конкурсу і в ньому зазначається: 

1) прізвище, ім’я, по батькові особи (переможця конкурсу);

2) назва вакантної посади державної служби, у конкурсі на яку особа стала переможцем, 

найменування органу державної влади;

3) посадові обов’язки особи з урахуванням кваліфікаційних вимог до посади державної служби;

4) дата початку виконання особою посадових обов’язків відповідно до договору про стажування;

5) права та обов’язки особи;

6) права та обов’язки суб’єкта призначення;

7) режим роботи та час відпочинку особи (у разі коли він відрізняється від внутрішнього 

трудового розпорядку органу державної влади);

8) умови оплати праці особи виходячи з розміру посадового окладу;

9) строк стажування при вступі на державну службу. При цьому зазначається, що до строку 

ста жування не зараховуються період складання заліків та іспитів, час підготовки і захисту 

дипломного проекту, інших робіт, передбачених навчальною програмою, та інші періоди, коли 

особа фактично не виконувала посадові обов’язки, і дія договору продовжується на пе ріод 

тимчасової непрацездатності особи, яка проходить стажування при вступі на державну службу.

3. Договір про стажування набирає чинності з дня його підписання сторонами, якщо інше не 

встановлено договором про стажування, але не пізніше ніж протягом 10 календарних днів після 

підписання.

4. Умови договору про стажування можуть бути змінені за згодою сторін.

 Внесення змін до договору про стажування оформлюється окремими додатками до нього, які є 

його невід’ємними частинами.

5. У договорі про стажування передбачається відповідальність сторін за невиконання або неналежне 

виконання посадових обов’язків. Забороняється вимагати від особи виконання обов’язків, не 

визначених договором про стажування.

6. Договір про стажування укладається у письмовій формі у двох примірниках, кожний з яких 

підписується сторонами. Один примірник договору про стажування передається особі, яка 

проходить стажування при вступі на державну службу, інший зберігається в її особовій справі.

 Примірна форма договору про стажування затверджується спеціально уповноваженим централь-

ним органом виконавчої влади з питань державної служби в установленому порядку.

7. Під час стажування при вступі на державну службу на особу поширюється дія законодавства про 

пра цю. У разі успішного проходження стажування при вступі на державну службу особа призна ча-

єть ся на посаду державної служби і строк стажування зараховується до стажу державної служби.

 У разі отримання переможцем конкурсу негативного висновку за результатами стажування при 

вступі на державну службу відповідне рішення може бути оскаржене у порядку, передбаченому 

статтею 15 цього Закону.
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8. До закінчення строку стажування при вступі на державну службу особа, яка його проходить, має 

право розірвати договір про стажування за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта 

призначення у письмовій формі не пізніше ніж за 10 календарних днів.

Стаття 31. Обмеження проходження державної служби близькими особами

1. Державний службовець не може мати в безпосередньому підпорядкуванні близьких йому осіб 

або бути безпосередньо підпорядкованим їм у зв’язку з виконанням повноважень. 

Стаття 32. Випробування під час вступу на посаду державної служби 

1. При призначенні на посаду державної служби може бути передбачено випробування державного 

службовця з метою визначення відповідності його роботі, яка йому доручається. Строк 

випробування встановлюється від 60 до 120 календарних днів.

 Для осіб, які вступають на державну службу вперше, після успішного проходження стажування 

при вступі на державну службу випробування не встановлюється.

2. У період випробування на державного службовця поширюється дія цього Закону та інших актів 

законодавства про державну службу.

3. До строку випробування не зараховуються період тимчасової непрацездатності державного 

службовця, період складання заліків та іспитів, час підготовки і захисту дипломного проекту, 

інших робіт, передбачених навчальною програмою, та інші періоди, коли державний службовець 

фактично не виконував посадові обов’язки.

4. Керуючий персоналом має право звільнити державного службовця з посади державної служби 

до закінчення строку випробування у разі виявлення невідповідності державного службовця 

посадовим обов’язкам на відповідній посаді державної служби, попередивши його про це у 

письмовій формі не пізніше ніж за п’ять календарних днів із зазначенням підстав для визнання 

державного службовця таким, що не пройшов випробування. Звільнення з цих підстав може бути 

оскаржене державним службовцем у порядку, передбаченому статтею 15 цього Закону.

5. До закінчення строку випробування державний службовець має право звільнитись за власним 

бажанням, попередивши про це керуючого персоналом у письмовій формі не пізніше ніж за п’ять 

календарних днів.

6. У разі коли строк випробування закінчився, а державний службовець продовжує займати посаду 

державної служби, він вважається таким, що пройшов випробування. 

Стаття 33. Присяга державного службовця

1. Переможець конкурсу, призначений на посаду державної служби вперше, після успішного 

проходження стажування при вступі на державну службу повинен публічно скласти присягу 

такого змісту:

 ”Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Україн-

ському народові, дотримуватись Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та 

охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю 

нести високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої обов’язки”.

2. Державний службовець підписує текст присяги та зазначає дату її складення. Підписаний текст 

присяги зберігається в особовій справі державного службовця.

 Про складення присяги робиться запис у трудовій книжці державного службовця.

3. У разі відмови особи від складення присяги державного службовця особа звільняється з посади 

державної служби. 

Глава 4. Проходження державної служби

Стаття 34. Ранги державних службовців

1. Установлюється 15 рангів державних службовців. Порядок присвоєння рангів державних 

службовців та Порядок співвідношення між рангами державних службовців та військовими 
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званнями, дипломатичними рангами, рангами посадових осіб місцевого самоврядування та 

іншими спеціальними званнями затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2. Присвоюються такі ранги:

 державним службовцям, які займають посади державної служби першої категорії, — 2 і 1 ранг;

 державним службовцям, які займають посади державної служби другої категорії, — 3 і 2 ранг;

 державним службовцям, які займають посади державної служби третьої категорії, — 6, 5, 4 і 3 ранг;

 державним службовцям, які займають посади державної служби четвертої категорії, — 8, 7, 6 

і 5 ранг;

 державним службовцям, які займають посади державної служби п’ятої категорії, — 9, 8, 7 і 6 ранг;

 державним службовцям, які займають посади державної служби шостої категорії, — 11, 10, 9, 

8, 7 і 6 ранг;

 державним службовцям, які займають посади державної служби сьомої категорії, — 15, 14, 13, 

12, 11, 10, 9 і 8 ранг.

3. Державним службовцям, що займають посади державної служби першої та другої категорій, ранг 

присвоюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з питань державної служби.

 Державним службовцям, що займають посади державної служби третьої — сьомої категорій, ранг 

присвоюється керуючим персоналом органу державної влади, в якому вони проходять державну 

службу.

 Ранги присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби (у разі встановлення 

випробного строку — після його закінчення).

 Особі, яка призначена на посаду державної служби і має ранг державного службовця, присвоєний 

за попереднім місцем служби, надбавка за ранг у період випробного строку виплачується 

відповідно до зазначеного рангу.

 Державному службовцеві, що вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється 

найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад державної служби.

4. Черговий ранг відповідної категорії посад державної служби присвоюється державному 

службовцю, як правило, через кожні два роки з урахуванням оцінювання результатів його 

службової діяльності.

 Затримка у присвоєнні чергового рангу не може перевищувати одного року.

 Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення черговий ранг державному служ-

бовцеві не присвоюється. Строк застосування дисциплінарного стягнення не зараховується до 

періоду, визначеного абзацом першим цієї частини.

5. За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань державному 

службовцю може достроково присвоюватися черговий ранг в межах відповідної категорії посад, 

але не раніше ніж через рік після присвоєння попереднього рангу.

 За сумлінну працю державному службовцю при виході на пенсію може бути присвоєно черговий 

ранг поза межами відповідної категорії посад державної служби.

6.  У разі переходу на посаду державної служби нижчої категорії, а також у разі звільнення з дер жавної 

служби, а потім повернення на неї за державним службовцем зберігається присвоєний йому ранг. 

7. Державний службовець може бути позбавлений рангу за вироком суду.

8. В особовій справі та трудовій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння та 

зміну рангу державного службовця.

Стаття 35. Особова справа 

1. Щодо кожного державного службовця ведеться особова справа, яка у разі його призначення в 

інший орган державної влади передається до такого органу.

2. Порядок ведення особових справ державних службовців та їх передачі до іншого органу 

державної влади затверджується Кабінетом Міністрів України.
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Стаття 36. Переведення державного службовця 

1. За обґрунтованої потреби переведення державного службовця на іншу посаду державної 

служби в системі цього самого органу державної влади, в тому числі в іншу місцевість, або на 

рівнозначну посаду державної служби в іншому органі державної влади, в тому числі в іншій 

місцевості, може бути здійснено лише за його згодою на строк не більше двох років та з 

урахуванням відповідної професійної підготовки та кваліфікації на підставі рішення керуючого 

персоналом відповідного органу або рішення керуючого персоналом органу державної влади, з 

якого переводиться державний службовець, та керуючого персоналом органу державної влади, 

до якого переводиться державний службовець.

 На час переведення державного службовця посада, яку він займав, може займатися іншою 

особою лише на умовах строкового трудового договору.

 Перед прийняттям рішення про переведення державному службовцеві повинні бути повідомлені 

усі обставини у цій справі, роз’яснені умови проходження служби, а також права державного 

службовця у разі прийняття рішення про переведення.

 Згода на переведення надається державним службовцем у письмовій формі.

 Не допускається переведення в іншу місцевість без згоди вагітної жінки-державного службовця, 

державного службовця, який має дитину (включаючи опікунство) віком до чотирнадцяти років, а 

також державного службовця з обмеженими фізичними можливостями (інваліда).

 Переведення державних службовців, які займають посади державної служби першої та другої 

категорій, здійснюється за рішенням суб’єкта призначення.

2. Переведення в межах системи органу державної влади в тій же місцевості на посаду державної 

служби, яка відноситься до тієї ж категорії та сфери компетенції, як і попередня посада державної 

служби, що не передбачає зменшення розміру оплати праці державного службовця, допускається 

без його згоди на строк не більше одного року.

3. Для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, 

а також усунення інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи умови 

життєдіяльності людей та в інших виняткових випадках, якщо виконання обов’язків за посадою 

не протипоказано державному службовцю за станом здоров’я, допускається його тимчасове 

переведення, в тому числі в іншу місцевість, без згоди державного службовця на строк не більше 

шістдесяти календарних днів протягом календарного року з оплатою праці за виконану роботу, 

але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою посадою. Посада державної служби, з 

якої переведено державного службовця, зберігається за переведеним державним службовцем і 

не вважається вакантною.

 У цьому разі:

 державний службовець може бути переведений в іншу місцевість лише за умови надання 

відповідного службового житла з урахуванням його сімейного стану та здійснення інших 

компенсаційних виплат, пов’язаних з переїздом в іншу місцевість, у встановленому Кабінетом 

Міністрів України порядку;

 якщо державний службовець переведений на нижчеоплачувану посаду, йому виплачується 

заробітна плата у розмірі середньої заробітної плати за попередньою посадою на весь строк 

такого переведення.

4. У разі переведення державного службовця за його згодою на іншу постійну нижчеоплачувану 

посаду протягом десяти календарних днів йому виплачується заробітна плата у розмірі середньої 

заробітної плати за попередньою посадою.

Стаття 37. Ротація державного службовця

1. В органах державної влади може проводитися ротація державних службовців — періодичне 

переміщення державного службовця з однієї посади державної служби на іншу посаду державної 

служби однієї категорії.

2. Ротація проводиться шляхом переведення державних службовців у порядку, визначеному статтею 

36 цього Закону.

3. Порядок проведення ротації затверджується Кабінетом Міністрів України.
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Стаття 38. Зміна істотних умов служби 

1. Зміною істотних умов служби вважається зміна системи та розмірів оплати праці, соціально-

побутового забезпечення, режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого 

дня, назви посади державної служби та посадових обов’язків у зв’язку із змінами в організації 

проходження служби та/або забезпечення ефективної діяльності органу державної влади.

 У разі зміни істотних умов служби видається відповідний акт органу державної влади або 

посадової особи, уповноважених призначати на відповідну посаду державної служби.

2. Про зміну істотних умов служби державний службовець повинен бути повідомлений керуючим 

персоналом у письмовій формі не пізніше ніж за два місяці.

3. У разі коли державний службовець не погоджується на проходження державної служби у зв’язку 

із зміною істотних умов служби, він може бути звільнений із служби на підставі пункту 8 частини 

першої статті 51 цього Закону.

Стаття 39. Оцінювання результатів службової діяльності

1. Керуючий персоналом в органі виконавчої влади або за його рішенням безпосередній керівник 

державного службовця затверджує щороку план діяльності для кожного державного службовця 

на наступний рік, спрямований на досягнення цілей і виконання завдань органу виконавчої 

влади, відповідного структурного підрозділу, в якому він служить.

2. Результати службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби 

третьої — сьомої категорій в органі виконавчої влади, підлягають щорічному оцінюванню для 

визначення якості виконання поставлених завдань, результативності та ефективності служби, а 

також з метою планування їх кар’єри, виявлення потреб у професійному навчанні. Оцінювання 

результатів службової діяльності проводиться на підставі плану діяльності відповідно до 

встановлених у ньому показників та з урахуванням посадових обов’язків державного службовця.

 Результати оцінювання фіксуються у письмовому висновку, який підписується безпосереднім 

керівником державного службовця та керуючим персоналом. Державний службовець озна-

йомлюється з висновком протягом трьох календарних днів під розписку. 

3. У разі отримання негативного висновку за підсумками оцінювання результатів службової діяльності 

дер жавного службовця, який займає посаду державної служби третьої — сьомої категорій 

в органі ви конавчої влади, керуючий персоналом повинен визначити потребу у заходах для 

поліпшення його служ бової діяльності. Наступне оцінювання службової діяльності державного 

службовця проводиться че рез шість місяців і у разі повторного негативного висновку державний 

службовець звільняється із служби.

 Негативний висновок за підсумками оцінювання результатів службової діяльності може бути 

оскаржений протягом десяти календарних днів з моменту ознайомлення з відповідним протоколом 

(висновком) державним службовцем, який займає посаду державної служби третьої — сьомої 

категорій в органі виконавчої влади, у порядку передбаченому статтею 15 цього Закону.

4. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади 

державної служби першої та другої категорій, проводиться відповідно по частин першої — 

третьої цієї статті з урахуванням таких особливостей:

 оцінювання результатів службової діяльності зазначених державних службовців проводиться 

суб’єктом призначення один раз на два роки згідно з планом діяльності відповідного органу 

виконавчої влади;

 у разі отримання негативного висновку за підсумками оцінювання результатів службової 

діяльності зазначених державних службовців вони звільняються із служби.

5. Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців органів 

виконавчої влади визначається Кабінетом Міністрів України.

6. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців в органах державної влади 

(крім органів виконавчої влади) проводиться за рішенням керуючого персоналом відповідного 

органу державної влади та у порядку, визначеному цією статтею.

Стаття 40. Службове відрядження 
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1. Державний службовець може бути направлений у службове відрядження (далі — відрядження) 

для виконання службового доручення поза межами постійного місця служби. 

 Порядок відрядження державного службовця затверджується Кабінетом Міністрів України.

 Державним службовцям за місцем відрядження надається місце для роботи, можливість користуватися 

зв’язком, транспортом, розмножувальною технікою, іншими послугами технічного характеру. 

2. Відрядження не повинне перевищувати в межах України тридцяти календарних днів, за 

кордон — шістдесяти календарних днів, за винятком випадків, установлених Кабінетом 

Міністрів України. Направлення державного службовця у відрядження більшої тривалості 

потребує його письмової згоди.

 Державний службовець зобов’язаний здійснювати посадові обов’язки у відрядженні також і в 

неробочі дні, якщо цього вимагає виконання службового доручення.

3. Державним службовцям відшкодовуються витрати та надається компенсація у зв’язку з 

направленням у відрядження у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 За державним службовцем на весь період відрядження зберігається його посада державної 

служби та заробітна плата.

4. Не допускається направлення у відрядження вагітних жінок-державних службовців, а також 

державних службовців, що мають дітей до чотирнадцяти років та дітей-інвалідів, без їх згоди. 

Стаття 41. Страхування життя і здоров’я державних службовців

1. Життя і здоров’я державних службовців підлягає загальнообов’язковому державному соціальному 

страхуванню в порядку, встановленому законом. 

Стаття 42. Правила внутрішнього трудового розпорядку роботи органу державної влади

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку роботи органу державної влади (далі — правила 

внутрішнього трудового розпорядку) затверджуються керуючим персоналом та поширюються на 

державних службовців та працівників, які виконують допоміжні функції та функції з обслуговування.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до відома всіх державних службовців 

та працівників, які виконують допоміжні функції та функції з обслуговування, під розписку.

 Примірні правила внутрішнього трудового розпорядку розробляє та затверджує спеціально упов но-

важений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби в установленому порядку.

Глава 5. Професійне навчання державного службовця

Стаття 43. Професійне навчання державного службовця

1. Професійне навчання державного службовця проводиться за кошти державного бюджету або бюджету 

Автономної Республіки Крим, за кошти юридичних та фізичних осіб, а також із залученням грантів та 

іншої міжнародної технічної допомоги відповідно до установленого законодавством порядку.

2. Відносини, що виникають у зв’язку з проходженням державними службовцями підготовки та 

перепідготовки, регулюються законодавством про освіту, крім особливостей, визначених у цьому 

Законі та інших актах законодавства.

 Відносини, що виникають у зв’язку з підвищенням кваліфікації державних службовців, регулюються 

цим Законом та іншими актами законодавства.

3. Потреба у підготовці та перепідготовці визначається державним службовцем разом з керуючим 

персоналом під час вступу на державну службу та під час її проходження.

 У разі припинення державної служби за ініціативою державного службовця протягом двох років після 

проходження ним перепідготовки повністю або частково за кошти державного бюджету він відшкодовує 

кошти, витрачені на його перепідготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

4. Підвищення кваліфікації державного службовця проводиться:

 з метою систематичного оновлення професійних знань, набуття та удосконалення практичних 

умінь і навичок, необхідних для виконання ними посадових обов’язків, у тому числі мовної 

підготовки, і є обов’язковою складовою частиною проходження державної служби;
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 у формі спеціальних курсів, практичних семінарів, тренінгів та інших заходів, спрямованих 

на підвищення професійного рівня виконання ними посадових обов’язків, а також шляхом 

стажування та самоосвіти.

 З метою підвищення кваліфікації державного службовця та набуття ним практичного досвіду 

може проводитися його стажування строком до шести місяців на іншій посаді державної служби 

в цьому ж органі державної влади або в іншому органі державної влади.

 Стажування державного службовця проводиться з відривом від служби та збереженням посади і 

заробітної плати в органі державної влади, який його направив на стажування.

5. Керуючий персоналом у межах витрат, передбачених на утримання відповідного органу державної 

влади, організовує підвищення кваліфікації державних службовців на робочому місці або в інших 

установах (організаціях), а також має право відповідно до законодавства про державні закупівлі 

закуповувати послуги, необхідні для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців, 

у підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб.

6. Підвищення кваліфікації на робочому місці або в іншій установі (організації) державними служ-

бовцями першої та другої категорій посад державної служби проводиться не рідше ніж один раз 

на три роки, а державними службовцями третьої — сьомої категорій посад державної служби — 

не рідше ніж один раз на п’ять років.

 Потреба у підвищенні кваліфікації державним службовцем визначається його безпосереднім ке-

рівником за підсумками оцінювання результатів службової діяльності.

7. Замовниками послуг, необхідних для організації підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців, можуть бути спеціально уповноважений центральний орган 

виконавчої влади з питань державної служби або відповідні органи державної влади, у яких вони 

проходять державну службу.

Стаття 44. Індивідуальна програма навчання державного службовця

1. Державний службовець, який займає посаду державної служби третьої — сьомої категорій в 

органі виконавчої влади, за підсумками щорічного оцінювання результатів службової діяльності 

у разі необхідності складає індивідуальну програму навчання. Індивідуальна програма навчання 

погоджується безпосереднім керівником державного службовця, керівником підрозділу з питань 

персоналу і затверджується керуючим персоналом відповідного органу виконавчої влади.

 До індивідуальної програми навчання державного службовця може включатися перепідготовка, 

підвищення кваліфікації.

 Типове положення про індивідуальну програму навчання державного службовця затверджується 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби.

2. Складення індивідуальних програм навчання державних службовців в органі державної влади 

(крім органів виконавчої влади) здійснюється за рішенням керуючого персоналом відповідного 

органу державної влади та у порядку, визначеному цією статтею.

Розділ V. ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 45. Підстави для припинення державної служби

1. Державна служба припиняється у разі:

1) звільнення державного службовця у зв’язку із втратою статусу державного службовця;

2) звільнення державного службовця за згодою сторін;

3) звільнення державного службовця у зв’язку із закінченням строку призначення;

4) звільнення державного службовця за ініціативою державного службовця (за власним бажанням);

5) відставки державного службовця (для посад державної служби першої та другої категорій);

6) звільнення державного службовця за ініціативою суб’єкта призначення;

7) звільнення державного службовця у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі 

сторін. 



85

Стаття 46. Звільнення у зв’язку із втратою статусу державного службовця

1. Підставами для звільнення у зв’язку із втратою статусу державного службовця є:

1) припинення громадянства України;

2) притягнення державного службовця судовим рішенням до відповідальності за корупційне 

правопорушення;

3) набрання чинності обвинувальним вироком суду щодо державного службовця за вчинення умис-

ного злочину та/або заборона займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави.

2. Суб’єкт призначення повинен звільнити державного службовця протягом семи робочих днів з часу, 

коли йому стало офіційно відомо про відповідні обставини, зазначені у частині першій цієї статті.

Стаття 47. Звільнення за згодою сторін

1. Підставою для звільнення за згодою сторін є взаємна домовленість між державним службовцем 

та суб’єктом призначення.

2. Суб’єкт призначення повинен звільнити державного службовця у визначений ними строк. 

Стаття 48. Звільнення у зв’язку із закінченням строку призначення 

1. У зв’язку із закінченням строку призначення державний службовець звільняється із служби в 

останній день збігу строку, на який його було призначено.

2. Державний службовець, який був прийнятий на посаду державної служби на період заміщення 

тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігалася посада державної служби, з 

виходом такого державного службовця на службу звільняється з державної служби на підставі 

пункту 3 частини першої статті 45 цього Закону.

Стаття 49. Звільнення за ініціативою державного службовця (за власним бажанням)

1. Державний службовець має право звільнитися за власним бажанням, попередивши про це 

суб’єкта призначення у письмовій формі не пізніше ніж за чотирнадцять календарних днів до дня 

звільнення.

 Суб’єкт призначення має право звільнити державного службовця за його згодою раніше строку, 

ви значеного в абзаці першому цієї частини, але не раніше ніж за десять календарних днів з дня 

по передження про звільнення за власним бажанням для державних службовців, що займають по-

сади державної служби першої та другої категорій та не раніше ніж за п’ять календарних днів — 

для державних службовців, що займають посади державної служби третьої — сьомої категорій.

2. Суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у строк, зазначений у 

його заяві, у разі, коли заява державного службовця про звільнення зумовлена неможливістю 

продовження ним виконання посадових обов’язків та проходження державної служби:

 у зв’язку з переходом чи обранням державного службовця на виборну посаду державної 

служби в орган державної влади, орган місцевого самоврядування;

 з причин виникнення перешкод у реалізації наданих цим Законом прав або їх порушення, що 

підтверджені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань 

державної служби у порядку, визначеному статтею 15 цього Закону. 

Стаття 50. Відставка державного службовця

1. Відставкою є припинення повноважень державним службовцем, що займає посаду державної 

служби першої або другої категорії, за його письмовою заявою.

2. Підставами для відставки є:

1) обґрунтована незгода державного службовця з рішенням органу державної влади, в якому 

він працює, або його керівника;

2) етичні перешкоди для перебування на державній службі;

3) стан здоров’я, що перешкоджає виконанню посадових обов’язків (за наявності медичного 

висновку).
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3. Рішення про прийняття відставки або відмову в її прийнятті з підстав, передбачених пунктами 1 

і 2 частини другої цієї статті, приймається суб’єктом призначення протягом 20 календарних днів 

після подання заяви.

 Рішення про прийняття відставки з підстави, передбаченої пунктом 3 частини другої цієї статті, 

приймається суб’єктом призначення протягом 10 календарних днів після подання заяви.

 У разі відмови у прийнятті відставки державний службовець продовжує виконання посадових 

обов’язків і має право на звільнення на підставі статті 49 цього Закону.

4. У разі відставки державного службовця, що не досяг пенсійного віку, передбаченого статтею 26 

Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, але має страховий 

стаж для чоловіків — не менш як 25, для жінок — не менш як 20 років і відпрацював на посаді 

державної служби першої або другої категорії не менш як п’ять років, йому виплачується за 

рахунок фонду оплати праці органу державної влади, в якому проходить службу державний 

службовець, щомісяця 85 відсотків його посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та 

вислугу років до досягнення пенсійного віку або до працевлаштування.

5. У разі досягнення пенсійного віку особою, що перебуває у відставці і має стаж державної служби 

не менш як 10 років, їй призначається пенсія державного службовця.

6. У разі припинення особою, що перебуває у відставці, громадянства України або вчинення 

умисного злочину, що підтверджується судовим рішенням, або корупційного правопорушення 

здійснення виплат, передбачених частиною четвертою цієї статті, припиняється. 

 

Стаття 51. Звільнення за ініціативою суб’єкта призначення 

1. Державний службовець може бути звільнений за ініціативою суб’єкта призначення у разі:

1) скорочення чисельності або штату державних службовців, реорганізації чи ліквідації органу 

державної влади;

2) досягнення граничного віку перебування на державній службі, крім випадку продовження 

строку державної служби, передбаченого частиною першою статті 14 цього Закону;

3) безпосереднього підпорядкування державного службовця близькій йому особі або 

безпосереднього підпорядкування зазначеної особи йому;

4) неможливості виконувати обов’язки за станом здоров’я через тривалу хворобу, нез’явлення 

на службу протягом більш як 60 календарних днів підряд або більш як 100 календарних днів 

протягом року унаслідок тимчасової непрацездатності (не рахуючи часу відпустки у зв’язку з 

вагітністю та пологами), якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження 

місця служби (посади) у разі певного захворювання.

 За державним службовцем, який втратив працездатність у зв’язку з виконанням посадових 

обов’язків, посада державної служби зберігається до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності;

5) у разі отримання повторного негативного висновку за підсумками оцінювання результатів 

службової діяльності державного службовця відповідно до абзацу першого частини третьої 

статті 39 цього Закону;

6) відмови від переведення без поважних причин у випадках, передбачених частинами другою 

та третьою статті 36 цього Закону;

7) застосування до нього дисциплінарного стягнення відповідно до частини восьмої статті 65 

цього Закону;

8) відмови від продовження служби у зв’язку із зміною умов її проходження.

2. Звільнення на підставі пунктів 1 і 3 частини першої цієї статті допускається лише у разі, коли він 

не може бути переведений на іншу посаду державної служби відповідно до його кваліфікації або 

відмовляється від такого переведення. 

3. Не допускається звільнення державного службовця за ініціативою суб’єкта призначення в період 

його тимчасової непрацездатності (крім звільнення на підставі пункту 4 частини першої цієї 

статті), а також перебування державного службовця у відпустці. Ця вимога не поширюється на 

випадок ліквідації органу державної влади.

 Не допускається звільнення державного службовця у разі зміни керівника органу державної влади.
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4. У разі звільнення на підставі пунктів 1 і 4 частини першої цієї статті державному службовцю (крім 

державних службовців, що займають посаду державної служби першої категорії) залежно від 

стажу державної служби виплачується вихідна допомога виходячи з його середнього місячного 

заробітку за останніх шість місяців у розмірі:

1) до п’яти років державної служби — тримісячної середньої заробітної плати;

2) від п’яти до 10 років державної служби — чотиримісячної середньої заробітної плати;

3) від 10 до 15 років державної служби — п’ятимісячної середньої заробітної плати;

4) понад 15 років державної служби — шестимісячної середньої заробітної плати.

5. Державний службовець, звільнений на підставі пункту 7 частини першої цієї статті, може на 

загальних засадах бути прийнятий на державну службу, не раніше ніж через п’ять років після 

звільнення із служби.

Стаття 52. Звільнення у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін

1. Державний службовець звільняється у разі:

1) призову або вступу на військову службу;

2) поновлення державного службовця на посаді державної служби, який раніше її займав;

3) визнання його непрацездатним згідно з медичним висновком;

4) визнання його недієздатним або обмежено дієздатним згідно з рішенням суду, що набрало чинності;

5) набрання законної сили вироком суду, що унеможливлює проходження державної служ би;

6) смерті або визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим згідно з рішенням су-

ду, що набрало чинності.

2. Звільнення на підставі пунктів 2 і 3 частини першої цієї статті допускається лише у разі, коли він 

не може бути переведений на іншу посаду державної служби відповідно до його кваліфікації та 

стану здоров’я або відмовляється від такого переведення.

3. У разі звільнення з державної служби на підставі пункту 3 частини першої цієї статті державному 

службовцю, який втратив працездатність у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, виплачується 

вихідна допомога виходячи із середнього розміру його заробітної плати за останніх шість місяців 

у розмірі, передбаченому частиною четвертою статті 51 цього Закону.

Стаття 53. Оформлення припинення державної служби 

1. Звільнення з посади державної служби оформлюються відповідним актом суб’єкта призначення.

2. Відомості про звільнення з державної служби заносяться до особової справи та трудової книжки 

державного службовця із зазначенням дати такого звільнення.

3. Суб’єкт призначення зобов’язаний у день звільнення видати копію акта про звільнення, належно оформ-

лену трудову книжку та провести з державним службовцем розрахунок в установленому порядку.

4. Державний службовець у день звільнення зобов’язаний здати службове посвідчення до відпо-

відного підрозділу органу державної влади.

Стаття 54. Передача справ і майна

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади державної служби чи переведення на 

іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку із службою майно (далі — майно) уповноваженій 

особі суб’єкта призначення. Уповноважена особа суб’єкта призначення зобов’язана прийняти 

справи і майно.

 Факт передачі справ і майна засвідчується письмовим актом, який підписується уповноваженою 

особою суб’єкта призначення, керівником підрозділу з питань персоналу та державним 

службовцем, який звільняється. Копія акта видається державному службовцеві, який звільняється, 

інша копія зберігається в його особовій справі. 

Стаття 55. Оскарження рішення про звільнення 

1. Рішення про звільнення державного службовця з посади державної служби оскаржується у 

порядку, визначеному статтею 15 цього Закону, та до суду. 
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РОЗДІЛ VІ. ОПЛАТА ПРАЦІ, ЗАОХОЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЕРЖАВНОГО 

СЛУЖБОВЦЯ

Стаття 56. Оплата праці 

1. Держава забезпечує оплату праці державного службовця на належному рівні для професійного 

виконання посадових обов’язків, заохочує до результативної, ефективної, доброчесної та 

ініціативної роботи.

2. Заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу, надбавки за ранг, 

надбавки за вислугу років, інших надбавок та доплат, визначених Кабінетом Міністрів України, а 

також премії, передбаченої частиною другою статті 57 цього Закону.

 Посадовий оклад державного службовця разом з надбавкою за ранг та надбавкою за вислугу 

років становить не менш як 80 відсотків місячної заробітної плати. Мінімальний посадовий оклад 

державного службовця становить не менш як дві мінімальні заробітні плати.

 Умови оплати праці державних службовців, зокрема розміри посадових окладів, надбавки за ранг, 

надбавки за вислугу років, інших надбавок та доплат, визначаються Кабінетом Міністрів України.

3. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення розміру посадових 

окладів та фінансування інших, передбачених цим Законом, гарантій і компенсацій.

Стаття 57. Заохочення 

1. За бездоганну та ефективну державну службу, особливі заслуги у порядку, визначеному зако-

нодавством, застосовують такі види заохочення державного службовця:

1) оголошення подяки, нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими 

відзнаками органу державної влади;

2) нагородження грошовою винагородою;

3) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;

4) відзначення урядовими нагородами (почесною грамотою, подякою тощо);

5) відзначення державними нагородами.

2. У разі позитивного результату щорічного оцінювання діяльності державного службовця або 

особливі досягнення у праці один раз на рік здійснюється преміювання державних службовців.

3. Заохочення до державного службовця застосовуються суб’єктом призначення, іншими органами 

державної влади.

4.  Заходи заохочення до державного службовця не застосовуються протягом строку дії дис-

циплінарних стягнень.

Стаття 58. Соціально-побутове забезпечення 

1. Державний службовець має право на отримання пільгового безвідсоткового кредиту на 

придбання або будівництво житла. Порядок, умови та строки запровадження кредитування 

визначаються Кабінетом Міністрів України у межах відповідних бюджетних призначень.

2. Державний службовець має право на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від  по-

відно до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

3. Державний службовець та близькі йому особи, які постійно проживають разом з ним та 

ведуть спільне господарство, користуються в установленому порядку безоплатним медичним 

обслуговуванням у державних закладах охорони здоров’я. Такий же порядок медичного 

обслуговування зберігається за державним службовцем та близькими йому особами після виходу 

на пенсію або у відставку.

Стаття 59. Пенсійне забезпечення і грошова допомога 

1. На одержання пенсії державного службовця мають право особи, які досягли пенсійного 

віку, передбаченого статтею 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування”, за наявності страхового стажу для чоловіків не менш як 25 років, для жінок — 

не менш як 20 років, у тому числі стажу державної служби — не менш як 10 років, та на час 

досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які 
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мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних 

службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

 Пенсія державного службовця призначається в розмірі 80 відсотків суми їх заробітної плати, 

до якої включаються всі види оплати праці, на які відповідно до законодавства нараховуються 

страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час 

звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — у розмірі 80 відсотків 

заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім 

місцем роботи на державній службі.

 За кожний повний рік роботи понад 10 років на державній службі пенсія збільшується на 1 

відсоток, але не більш як 90 відсотків заробітної плати.

2. Порядок та умови визначення заробітної плати для обчислення пенсії державного службовця 

визначаються Кабінетом Міністрів України.

 Порядок подання та оформлення документів для призначення пенсії державного службовця згідно 

з цим Законом визначається правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із спе ціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

3. Пенсія державному службовцю виплачується незалежно від його заробітку (прибутку), 

одержуваного після виходу на пенсію.

4. Державним службовцям, яких у період перебування на державній службі визнано інвалідами I 

і II групи незалежно від причини інвалідності, пенсія по інвалідності призначається в розмірі, 

передбаченому частинами першою — третьою цієї статті, після припинення ними проходження 

державної служби за наявності не менш як 10 років стажу державної служби та страхового 

стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

5. Державним службовцям, яких визнано інвалідами I і II групи незалежно від часу встановлення їм 

інвалідності і які мають не менш як 10 років стажу державної служби на посадах, віднесених до ка те-

горії посад державних службовців, пенсія по інвалідності на умовах, передбачених частиною чет вер-

тою цієї статті, призначається після припинення ними проходження державної служби, якщо без по-

середньо перед зверненням за призначенням такої пенсії вони працювали на зазначених посадах.

6. У разі коли державний службовець, якому призначено пенсію по інвалідності відповідно до 

цього Закону, повертається на державну службу, виплата пенсії по інвалідності припиняється на 

період до звільнення з роботи або досягнення ним граничного віку перебування на державній 

службі. У такому разі та у разі продовження строку перебування на державній службі без 

оформлення пенсії по інвалідності на умовах, передбачених частинами четвертою — п’ятою цієї 

статті, державний службовець має право на отримання пенсії відповідно до Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

7. У разі зміни групи інвалідності чи відновлення працездатності виплата пенсії по інвалідності, 

призначеної відповідно до цього Закону, здійснюється у порядку, визначеному статтею 35 Закону 

України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

8. Якщо інваліду I або II групи встановлено III групу інвалідності, то в разі наступного визнання його 

інвалідом I або II групи право на отримання раніше призначеної пенсії на умовах, передбачених цим 

Законом, поновлюється з дня встановлення I або II групи інвалідності у разі, коли після припинення 

виплати пенсії минуло не більш як п’ять років. У такому ж порядку визначається право на отримання 

пенсії по інвалідності на умовах, передбачених цим Законом, державним службовцям, яким така 

пенсія не призначена у зв’язку з продовженням строку перебування на державній службі.

9. У разі смерті державного службовця у період перебування на державній службі, який мав 

стаж роботи на посадах державної служби не менш як 10 років, непрацездатним членам сім’ї 

померлого, які були на його утриманні, та дітям незалежно від того, чи були вони на утриманні 

померлого, призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника на одного непрацездатного 

члена сім’ї у розмірі 70 відсотків заробітної плати померлого, на яку нараховувалися страхові 

внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, з урахуванням норм частин 

першої — четвертої цієї статті, а на двох і більше членів сім’ї — 90 відсотків. До непрацездатних 

членів сім’ї належать особи, зазначені у статті 36 Закону України „Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування”.
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10. Право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника на умовах, передбачених частиною 

дев’ятою цієї статті, мають також непрацездатні члени сім’ї померлої особи, яка отримувала пенсію 

згідно з цим Законом.

11. Пенсія державному службовцеві у частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, 

яка призначається відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування”, виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що 

перевищує зазначений розмір, виплачується за рахунок коштів державного бюджету.

12. Після припинення проходження державної служби особою, якій в установленому порядку 

продовжено строк перебування на державній службі, за її бажанням провадиться перерахунок 

пенсії виходячи із розміру заробітної плати, визначеного частинами першою — третьою цієї 

статті, на день звільнення.

13. У разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям відповідно до 

рішень Кабінету Міністрів України розмір пенсії підвищується на коефіцієнт збільшення заробітної 

плати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

14. У всіх випадках заробітна плата для обчислення пенсії враховується в межах установленої 

законодавством на день призначення (перерахунку) пенсії максимальної величини заробітної 

плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески.

15. Пенсія державному службовцеві призначається з дня надходження відповідного звернення, крім 

випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку, а саме:

 пенсія за віком — з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення про 

призначення такого виду пенсії надійшло не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою 

пенсійного віку;

 пенсія по інвалідності — з дня встановлення інвалідності, якщо звернення про призначення 

такого виду пенсії надійшло не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності, але не 

раніше дня звільнення з посади державного службовця;

 пенсія у зв’язку з втратою годувальника — з дня, що настає за днем смерті годувальника, 

якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня 

смерті годувальника.

16. У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на його 

поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер, але не більше ніж сума, з якої 

справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів на момент смерті.

17. Державний службовець, звільнений з державної служби у зв’язку із засудженням за умисний 

злочин, вчинений з використанням свого службового становища, або вчиненням корупційного 

діяння, позбавляється права на отримання пенсії, передбаченої цією статтею. У таких випадках 

пенсія призначається відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування”.

18. Державному службовцеві у разі виходу на пенсію відповідно до цього Закону виплачується 

одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності стажу не 

менш як 10 років на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, про 

що робиться запис у трудовій книжці. 

РОЗДІЛ VIІ. РОБОЧИЙ ЧАС, ЧАС ВІДПОЧИНКУ, ВІДПУСТКИ ДЕРЖАВНОГО 

СЛУЖБОВЦЯ

Стаття 60. Робочий час, час відпочинку 

1. Робочий час державного службовця — час, протягом якого державний службовець відповідно 

до правил внутрішнього трудового розпорядку повинен виконувати свої посадові обов’язки.

2. Тривалість та режим роботи, час відпочинку державного службовця визначається законодавством 

про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
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3. Для виконання невідкладних і непередбачуваних завдань державні службовці першої — третьої 

категорій посад державної служби за письмовим розпорядженням керуючого персоналом 

зобов’язані з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується 

відповідно до законодавства.

Стаття 61. Відпустки державного службовця

1. Державному службовцеві надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю тридцять 

календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою 

допомоги для оздоровлення у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Державному службовцеві, який має стаж державної служби більш як 10 років, надається щорічна 

додаткова оплачувана відпустка до п’ятнадцяти календарних днів. Щорічна додаткова оплачувана 

відпустка, як правило, надається окремо від щорічної основної відпустки.

 Порядок і умови надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток визначаються 

Кабінетом Міністрів України.

3. Державні службовці, які займають посади державної служби першої та другої категорій, можуть 

бути відкликані із щорічної основної та додаткової оплачуваної відпусток за рішенням керівника 

органу державної влади або суб’єкта призначення, а державні службовці, які займають посади 

державної служби третьої та четвертої категорій — за рішенням керуючого персоналом.

 Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцеві у будь-

який час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

4. Державному службовцеві надаються додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, 

соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток відповідно 

до законодавства.

РОЗДІЛ VIIІ. ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ-

НОГО СЛУЖБОВЦЯ

Глава 1. Службова дисципліна і засади дисциплінарної відповідальності держав-
ного службовця

Стаття 62. Поняття службової дисципліни державного службовця

1. Службова дисципліна державного службовця (далі — службова дисципліна) — належне 

виконання державним службовцем посадових обов’язків, зокрема дотримання Конституції 

України та обов’язків, визначених законодавством про державну службу, неухильне дотримання 

присяги державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2. Державний службовець особисто виконує покладені на нього посадові обов’язки.

 

Стаття 63. Дисциплінарна відповідальність державного службовця

1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків та перевищення повноважень 

державний службовець несе дисциплінарну відповідальність відповідно до цього Закону.

2. Дисциплінарна відповідальність полягає у накладенні дисциплінарних стягнень на державного 

службовця за дисциплінарні проступки у випадках, передбачених цим Законом.

3. Для окремих видів державної служби законами можуть встановлюватися інші форми притягнення 

державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

Стаття 64. Підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності

1. Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності та 

відкриття дисциплінарної справи є вчинення ним дисциплінарного проступку — протиправної 

винної дії або бездіяльності, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні своїх 

посадових обов’язків, перевищення повноважень, за яке до нього може бути застосоване 

дисциплінарне стягнення.
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2. Дисциплінарними проступками є:

1) порушення присяги державного службовця;

2) вияв неповаги до честі та гідності людини, державних символів;

3) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної 

влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень, 

перевищення повноважень;

4) розголошення інформації з обмеженим доступом, охоронюваної законом, що стала відома у 

зв’язку з виконанням посадових обов’язків;

5) недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, інших внутрішніх документів, 

затверджених в установленому порядку;

6) недотримання вимог законодавства про державну мову під час здійснення службових 

повноважень;

7) заподіяння матеріальної шкоди фізичним і юридичним особам, державі, територіальній громаді 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю під час здійснення державним службовцем 

своїх повноважень, факт якого встановлено судом;

8) неподання відомостей про майно, доходи та витрати у строки, визначені законом, або подання 

недостовірних відомостей про майно, доходи та витрати, передбачених цим Законом;

9) подання державним службовцем підроблених документів або свідомо неправдивих 

відомостей під час вступу на державну службу, що може бути підставою для адміністративної 

та кримінальної відповідальності, а також недостовірної інформації про обставини, що 

перешкоджають реалізації права на державну службу та ненадання такої інформації про 

обставини, які виникли під час проходження служби;

10) прогул державного службовця (в тому числі відсутність на службовому місці без поважних 

причин більш як три години протягом робочого дня);

11) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння;

12) неповідомлення у п’ятнадцятиденний строк державним службовцем керуючого персоналом про 

виникнення відносин безпосередньої підпорядкованості між ним та близькою йому особою;

13) порушення державним службовцем вимог щодо охорони праці, якщо це порушення 

спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на службі, аварію, катастрофу), або свідомі дії 

державного службовця створили реальну загрозу настання таких наслідків;

14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення 

цілісності державного майна або інше заподіяння шкоди державному майну, а також 

незаконне його використання;

15) вчинення за місцем проходження державної служби розкрадання (у тому числі дрібного) 

чужого майна, розтрати, умисного знищення або пошкодження такого майна, факт яких 

встановлено судом;

16) порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби;

17) порушення інших умов проходження державної служби, передбачених законодавством.

Стаття 65. Застосування і види дисциплінарних стягнень 

1. За кожне порушення службової дисципліни накладається одне дисциплінарне стягнення — 

захід впливу, який застосовується до державного службовця за вчинення ним дисциплінарного 

проступку.

 Дисциплінарне стягнення повинно відповідати характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного 

проступку та ступеню вини державного службовця. Під час визначення виду дисциплінарного 

стягнення необхідно враховувати характер правопорушення, обставини, за яких воно вчинене, 

настання тяжких наслідків, добровільне відшкодування заподіяної шкоди, попередню поведінку 

державного службовця та його ставлення до виконання посадових обов’язків.

 Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

2. Видами дисциплінарних стягнень є:

1) догана;
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2) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу державного службовця;

3) попередження про неповну службову відповідність;

4) звільнення з державної служби.

3. У разі незначного порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інших внутрішніх 

документів, затверджених в установленому порядку, яке не призвело до порушень у діяльності 

органу державної влади чи його підрозділу, керуючий персоналом може обмежитися зауваженням, 

яке не є дисциплінарним стягненням.

4. За вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку може бути оголошена догана.

5. У разі вчинення дисциплінарного проступку повторно до зняття в установленому порядку 

догани до державного службовця може застосовуватися такий вид дисциплінарних стягнень, як 

затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу державного службовця.

6. Попередження про неповну службову відповідність може застосовуватися за:

1) невиконання чи неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної 

влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень, 

перевищення повноважень;

2) систематичне порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;

3) систематичне недотримання вимог законодавства про державну мову.

7. Попередження про неповну службову відповідність є вимогою щодо припинення порушень, 

службової дисципліни, визначених у частині шостій цієї статті, усунення заподіяної дисциплінарним 

проступком шкоди та належного виконання державним службовцем обов’язків відповідно до 

займаної посади.

 Попередження про неповну службову відповідність є підставою для можливого застосування 

до державного службовця у подальшому в разі невиконання вказаних вимог більш суворого 

дисциплінарного стягнення — звільнення з державної служби.

8. Звільнення з державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення і може бути 

застосоване лише:

1) у разі здійснення дисциплінарного проступку, передбаченого пунктами 1—3, 5 і 8—16 

частини другої статті 64 цього Закону;

2) у випадку, передбаченому абзацом другим частини сьомої цієї статті.

Стаття 66. Суб’єкти, уповноважені застосовувати дисциплінарні стягнення

1. Право застосовувати дисциплінарні стягнення до державних службовців має суб’єкт призначення, 

якщо інше не передбачено законом.

Стаття 67. Дисциплінарна комісія та її повноваження

1. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ державних службовців першої та другої 

категорій утворюється суб’єктом призначення. До складу такої комісії включається представник 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби.

 Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ державних службовців третьої — сьомої 

ка тегорій утворюється в органі державної влади згідно з актом його керівника з числа державних 

служ бовців, які працюють у зазначеному органі, у кількості не менш як п’ять осіб (кількість членів 

ко місії пропорційна кількості державних службовців у такому органі) строком на п’ять років та діє 

на постійній основі без відриву її членів від виконання основних посадових обов’язків. До складу 

ко місії повинен входити представник юридичної служби, а у разі його відсутності особа, яка має 

юридичну освіту.

2. У разі неможливості утворення в органі державної влади постійної дисциплінарної комісії справи 

про дисциплінарні проступки, вчинені державними службовцями такого органу, розглядаються 

дисциплінарною комісією вищестоящого органу державної влади. У разі відсутності вищестоящого 

органу державної влади дисциплінарна комісія може утворюватися спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади з питань державної служби.

3. Члени дисциплінарної комісії на першому засіданні таємним голосуванням обирають її голову та 

секретаря.
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4. Засідання дисциплінарної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини 

її членів.

5. Дисциплінарна комісія розглядає дисциплінарну справу — сукупність матеріалів, що формуються 

та надсилаються на її розгляд підрозділом з питань персоналу.

6. Рішенням дисциплінарної комісії є подання, яке має рекомендаційний характер для суб’єкта 

призначення.

7. Типове положення про дисциплінарну комісію затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 68. Зняття дисциплінарного стягнення

1. У разі коли протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення державного службовця 

не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав 

дисциплінарного стягнення.

2. Якщо державний службовець не допустив нового порушення посадових обов’язків і виявив 

себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року, але не 

раніше ніж через шість місяців. Право на зняття дисциплінарного стягнення належить суб’єктові 

призначення, що його застосував.

Глава 2. Дисциплінарне провадження

Стаття 69. Завдання дисциплінарного провадження 

1. Завданням дисциплінарного провадження є вжиття передбачених законодавством заходів для 

всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин вчинення дисциплінарного проступку, 

в тому числі тих, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, а також причин та умов, які 

сприяли його вчиненню, та притягнення державного службовця до відповідальності за вчинений 

проступок.

Стаття 70. Загальний порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності

1. Суб’єкт призначення у разі наявності у повідомленні та інших матеріалах достатніх даних, що 

вказують на ознаки дисциплінарного проступку, своїм рішенням, викладеним у резолюції, 

дорученні, наказі чи іншому акті, відкриває дисциплінарне провадження.

 Якщо необхідність у проведенні службового розслідування відсутня, суб’єкт призначення або 

упов новажена ним особа витребує у державного службовця письмове пояснення та у разі вияв-

лення дисциплінарного проступку надсилає матеріали на розгляд до дисциплінарної комісії та за 

її поданням приймає рішення про застосування чи не застосування дисциплінарного стягнення.

 У разі коли є необхідність у проведенні службового розслідування, воно призначається в уста-

нов леному порядку, а у випадку, передбаченому частиною третьою статті 76 цього Закону, — 

призначається додаткове службове розслідування, за результатами якого надсилаються 

матеріали службового розслідування на розгляд дисциплінарної комісії. Дисциплінарна комісія 

після розгляду зазначених матеріалів вносить суб’єктові призначення подання про накладення 

на державного службовця стягнення або закриття провадження у зв’язку з відсутністю підстав 

для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

2. Рішення про надсилання матеріалів про дисциплінарний проступок до дисциплінарної комісії 

або про закриття провадження приймається протягом трьох календарних днів з дня виявлення 

проступку або закінчення службового розслідування.

 Рішення про накладення дисциплінарного стягнення приймається протягом трьох календарних 

днів після завершення розгляду зазначених матеріалів.

3. Рішення про застосування до державного службовця дисциплінарного стягнення оформлюється 

відповідним актом суб’єкта призначення.

4. У разі коли порушення службової дисципліни має ознаки адміністративного правопорушення, 

корупційного діяння чи злочину, суб’єкт призначення зобов’язаний негайно передати відповідні 

матеріали до відповідного правоохоронного органу.
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Стаття 71. Проведення службового розслідування

1. Службове розслідування обов’язково проводиться:

1) у разі невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків, перевищення повно-

важень, що могло призвести або призвело до людських жертв, заподіяло значної матеріальної 

чи моральної шкоди фізичним або юридичним особам, державі, територіальній громаді;

2) у разі недодержання законодавства про запобігання та протидію корупції;

3) на вимогу державного службовця з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень 

або підозри.

2. Службове розслідування проводиться протягом двадцяти календарних днів. У разі потреби 

зазначений строк може бути продовжено, але не більш як до сорока календарних днів.

3. До участі у проведенні службового розслідування не повинні залучатися посадові особи дер-

жавного органу, особисто заінтересовані у його результатах.

4. За результатами службового розслідування складається висновок щодо наявності чи відсутності 

дисциплінарного проступку та підстав для притягнення державного службовця до дисциплінарної 

відповідальності чи закриття дисциплінарного провадження, який у межах строку розслідування 

разом з матеріалами службового розслідування передається посадовій особі, яка призначила 

службове розслідування.

 Зазначена посадова особа може закрити дисциплінарне провадження за результатами служ-

бового розслідування у разі встановлення факту відсутності у діянні державного службовця дис-

циплінарного проступку.

5. Рішення за результатами службового розслідування може бути оскаржено державним службовцем 

у порядку, передбаченому статтею 15 цього Закону.

6. Порядок проведення службового розслідування стосовно державних службовців затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 72. Відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків за посадою 

державної служби

1. Підставою для відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків за 

посадою державної служби є невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, 

перевищення повноважень, що могло призвести або призвело до людських жертв, заподіяло 

значної матеріальної чи моральної шкоди фізичним або юридичним особам, державі, 

територіальній громаді. Рішення про відсторонення державного службовця приймається 

керівником органу державної влади, в якому працює державний службовець.

2. На час проведення службового розслідування державний службовець може бути відсторонений від 

виконання посадових обов’язків за посадою державної служби із збереженням заробітної плати.

3. Тривалість відсторонення від виконання посадових обов’язків за посадою державної служби не 

може перевищувати часу службового розслідування.

4. У період відсторонення від виконання посадових обов’язків за посадою державної служби 

державний службовець повинен дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, в 

тому числі щодо робочого часу. 

Стаття 73. Порядок розгляду матеріалів дисциплінарною комісією 

1. Дисциплінарна комісія розглядає матеріали про дисциплінарний проступок протягом десяти 

календарних днів з дня їх надходження та вносить подання суб’єктові призначення, який надіслав 

матеріали на розгляд.

2. Розгляд матеріалів здійснюється дисциплінарною комісією на відкритому засіданні, крім випадків 

прийняття нею рішення про закритий розгляд з метою нерозголошення державної таємниці чи 

іншої інформації, що охороняється законом.

3. Дисциплінарна комісія перевіряє повноту, всебічність та об’єктивність проведеної перевірки чи 

службового розслідування, наявність і достатність доказів вини державного службовця у вчи нен ні 

дисциплінарного проступку та його пояснення, приймає рішення щодо наявності у діях дер жавного 
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службовця дисциплінарного проступку чи його відсутності та вносить пропозиції що до накладання 

конкретного виду дисциплінарного стягнення або закриття дисциплінарного провадження.

4. Дисциплінарна комісія має право змінити кваліфікацію вчиненого дисциплінарного проступку, 

визначену комісією, що проводила службове розслідування.

5. Розгляд справи дисциплінарною комісією здійснюється за участю державного службовця, який 

притягується до відповідальності, крім випадків його нез’явлення на її засідання без поважних 

причин. На засіданні дисциплінарної комісії заслуховуються пояснення державного службовця 

стосовно обставин вчинення дисциплінарного проступку.

6. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження 

за відсутності дисциплінарного проступку приймається дисциплінарною комісією шляхом 

таємного голосування простою більшістю голосів і оформляється як подання.

7. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови дисциплінарної комісії.

8. Під час розгляду дисциплінарного проступку секретарем дисциплінарної комісії, а у разі 

його відсутності — іншим членом дисциплінарної комісії ведеться протокол засідання, який 

долучається до матеріалів дисциплінарного провадження.

9. Подання дисциплінарної комісії невідкладно надсилається суб’єктові призначення для прийняття 

відповідного рішення.

10. За результатами дисциплінарного провадження підрозділом з питань персоналу формується 

дисциплінарна справа, яка зберігається в органі державної влади, де державний службовець 

перебував на посаді державної служби на час прийняття рішення за результатами такого 

провадження. Копія рішення про накладення на державного службовця дисциплінарного 

стягнення чи закриття дисциплінарного провадження за відсутності дисциплінарного проступку 

зберігається у його особовій справі.

Стаття 74. Особливості застосування дисциплінарного стягнення

1. Дисциплінарне стягнення повинно відповідати ступеню тяжкості вчиненого проступку та вини 

державного службовця.

2. Дисциплінарне стягнення застосовується до державного службовця безпосередньо після 

виявлення проступку у строк, визначений цим Законом.

3. Державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо 

минув місяць після надходження до відповідного органу або посадової особи повідомлення про 

дисциплінарний проступок чи його виявлення, або якщо минуло шість місяців після його вчинення.

4.  У разі проведення протягом шести місяців з дня вчинення проступку службового розслідування 

днем його виявлення вважається день підписання висновку за результатами такого 

розслідування.

5. Дисциплінарне стягнення може бути накладено тільки у разі встановлення факту вчинення 

дисциплінарного проступку та вини державного службовця. Вчинення державним службовцем 

діянь у стані крайньої необхідності або необхідної оборони виключає можливість застосування 

дисциплінарного стягнення.

6. Дисциплінарне стягнення не може бути застосовано під час відсутності державного службовця 

на службі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, під час перебування державного службовця 

у відпустці або у відрядженні та під час службового розслідування.

 Період відсутності державного службовця на службі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 

та перебуванням у відпустці чи у відрядженні перериває строк застосування стягнення. У 

таких випадках стягнення застосовується після виходу державного службовця на службу в 

установленому цим Законом порядку.

7. Державний службовець має право ознайомитися з матеріалами дисциплінарного провадження, 

оскаржити накладене на нього дисциплінарне стягнення у порядку, передбаченому статтею 76 

цього Закону.

8. Державний службовець може користуватись правовою допомогою адвоката або іншого 

уповноваженого ним представника.
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Стаття 75. Рішення за результатами дисциплінарного провадження

1. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення на державного службовця чи закриття 

дисциплінарного провадження приймається протягом трьох календарних днів з дня надходження 

подання дисциплінарної комісії, яке оформляється відповідним актом.

2. У рішенні зазначаються найменування органу державної влади, дата його прийняття, відомості 

про державного службовця, дисциплінарний проступок, який він вчинив, стисло викладаються 

обставини вчинення, зазначається яке дисциплінарне стягнення застосовується.

3. Якщо під час розгляду матеріалів про дисциплінарний проступок у діянні державного службовця 

не виявлено дисциплінарного проступку, передбаченого цим Законом, суб’єкт призначення 

приймає рішення про закриття дисциплінарного провадження стосовно державного службовця, 

яке оформляється відповідним актом.

4. Державний службовець особисто інформується про накладення на нього дисциплінарного 

стягнення чи закриття дисциплінарного провадження не пізніше наступного робочого дня після 

прийняття такого рішення.

Стаття 76. Оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення

1. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до суду.

 Перед зверненням до суду державний службовець, що займає (займав) посаду державної служби 

третьої — сьомої категорій, може оскаржити до спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з питань державної служби рішення про накладення дисциплінарного 

стягнення (крім звільнення).

 Скарга до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної 

служби подається протягом десяти календарних днів з дня отримання державним службовцем 

копії рішення про накладення дисциплінарного стягнення.

 Скарга державного службовця повинна бути розглянута спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади з питань державної служби протягом місячного строку. Під час розгляду 

скарги спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної 

служби одержує матеріали дисциплінарної справи, перевіряє законність та обґрунтованість 

накладеного стягнення та складає висновок, у якому за наявності підстав вносить відповідному 

суб’єкту призначення пропозицію щодо скасування рішення про накладення дисциплінарного 

стягнення, внесення до нього змін, проведення додаткового службового розслідування, або 

приймає рішення про відмову у задоволенні скарги, про що повідомляє заявникові.

 Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби під 

час розгляду скарги має право одержувати додаткові пояснення від державного службовця та 

необхідні документи щодо обставин справи.

 Висновок спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної 

служби за результатами розгляду скарги є обов’язковим для розгляду суб’єктом призначення, 

який наклав дисциплінарне стягнення.

 У разі невжиття суб’єктом призначення відповідних заходів спеціально уповноважений цент-

ральний орган виконавчої влади з питань державної служби оскаржує його рішення до суду.

Глава 3. Матеріальна відповідальність державного службовця

Стаття 77. Підстави для матеріальної відповідальності державного службовця 

1. Матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним і юридичним особам незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю державного службовця під час здійснення ним своїх повноважень, 

відшкодовується за рахунок держави.

2. Держава має право зворотної вимоги (регресу) у розмірах і порядку, передбачених законом, до:

1) державного службовця, що заподіяв матеріальну та моральну шкоду;

2) посадової особи (осіб), яка винна в незаконному звільненні, відстороненні або переведенні 

державного службовця або працівника на іншу посаду щодо покриття матеріальної та 

моральної шкоди, заподіяної органові державної влади у зв’язку з оплатою часу вимушеного 

прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи.
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 У разі застосування зворотної вимоги (регресу) права і законні інтереси державного 

службовця, посадової особи (осіб) гарантуються шляхом встановлення відповідальності 

тільки за пряму дійсну шкоду за умови, що така шкода заподіяна протиправними діями чи 

бездіяльністю державного службовця, посадової особи (осіб).

Стаття 78. Обов’язок щодо відшкодування шкоди

1. Обов’язок щодо відшкодування шкоди, заподіяної державі з вини державного службовця, 

посадової особи (осіб) у результаті невиконання або неналежного виконання ними їх службових 

обов’язків, покладається відповідно на державного службовця, посадову особу (осіб).

2. Шкодою, заподіяною державним службовцем, посадовою особою (особами) державі, є також 

виплачене державою відшкодування шкоди, заподіяної державним службовцем, посадовою 

особою (особами) третій особі з порушенням посадових обов’язків.

3. У разі спільного заподіяння шкоди кількома державними службовцями, посадовими особами 

кожний з них несе відповідальність у розмірі відповідно до ступеня своєї вини.

4. Під час визначення розміру відшкодування враховуються майнове становище державного 

службовця, посадової особи (осіб), відношення розміру шкоди до заробітної плати, ризик 

виникнення шкоди, досвід, що випливає із стажу служби, надані державному службовцеві накази 

(розпорядження) та доручення, а також інші обставини, у зв’язку з якими відшкодування в повному 

обсязі державним службовцем, посадовою особою (особами) шкоди було б несправедливим.

5. Розмір відшкодування не може перевищувати шестикратну суму місячної заробітної плати дер-

жавного службовця, посадової особи (осіб), у разі, коли шкоду заподіяно з необережності. 

Стаття 79. Порядок відшкодування шкоди

1. Для відшкодування шкоди суб’єкт призначення вносить державному службовцеві, посадовій 

особі (особам) письмову пропозицію, у якій зазначаються розмір, порядок і строки відшкодування 

шкоди, а також обставини, що стали підставою для відшкодування.

2. Пропозиція може бути внесена протягом трьох місяців з дня, коли суб’єкт призначення довідався 

чи повинен був довідатися про обставини, що є підставою для пред’явлення вимоги, але не 

пізніше ніж протягом трьох років з дня заподіяння шкоди.

3. Державний службовець, посадова особа (особи) повинні дати відповідь на пропозицію про 

відшкодування шкоди в письмовій формі протягом десяти календарних днів з дня її надходження.

4. У разі ненадання державним службовцем, посадовою особою (особами) відповіді на пропозицію 

про добровільне відшкодування шкоди, відмови від відшкодування шкоди чи невідшкодування 

шкоди до зазначеного в пропозиції строку відшкодування стягується в судовому порядку.

 Позов подається в адміністративний суд протягом двадцяти календарних днів з дня виникнення 

права на його подання.

Розділ ІХ. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ОКРЕМИХ ОРГАНАХ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Стаття 80. Особливості державної служби в Секретаріаті Президента України, Апараті Верховної 

Ради України та апаратах судових органів 

1. В Секретаріаті Президента України та Апараті Верховної Ради України розподіл посад на посади 

державної служби, посади патронатної служби та посади працівників органів державної влади, 

що виконують допоміжні функції та функції з обслуговування, здійснюється Кабінетом Міністрів 

України за поданням відповідно Президента України та Голови Верховної Ради України та з 

урахуванням засад державної служби, визначених цим Законом.

2. В апаратах судових органів віднесення посад до посад державної служби та посад працівників 

органів державної влади, що виконують допоміжні функції та функції з обслуговування, здійс-
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нюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади, що здійснює організаційне забезпечення діяльності судів загальної 

юрисдикції, інших органів та установ судової системи, а щодо апаратів Конституційного Суду 

України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів — за поданням керівників 

апаратів відповідних судів з урахуванням засад державної служби, визначених цим Законом.

РОЗДІЛ Х. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2010 року, крім пункту 1 частини першої статті 22 цього 

Закону в частині обов’язку осіб, які претендують на зайняття посад державної служби першої та 

другої категорій, вільно володіти однією з офіційних мов Ради Європи, що набирає чинності з 

1 січня 2015 року.

 Абзац другий частини другої статті 56 цього Закону вводиться в дію поетапно протягом 2010—

2014 років.

 Одночасно з набранням чинності цим Законом втрачає чинність Закон України „Про державну 

службу” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 29, ст. 216, № 34, 

ст. 268; 1996 р., № 16, ст. 71; 1999 р., № 24, ст. 208; 2003 р., № 14, ст. 97, № 30, ст. 247; 2005 р., № 2, 

ст. 32, № 10, ст. 193, № 26, ст. 346; 2006 р., № 1, ст. 18, № 9—11, ст. 96; 2007 р., № 7—8, ст. 66, № 9, 

ст. 69; 2008 р., № 5—8, ст. 78).

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, засто-

совуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 

3. За державними службовцями, а також працівниками органів державної влади, державних 

підприємств, установ та організацій, посади яких у зв’язку з набранням чинності цим Законом 

виводяться за межі державної служби, зберігаються попередні умови оплати праці та статус 

державних службовців, у тому числі соціально-побутове та пенсійне забезпечення, до закінчення 

часу їх роботи на таких посадах.

4. Перерахунок пенсії відповідно до частини тринадцятої статті 59 цього Закону здійснюється також 

пенсіонерам з числа державних службовців, яким пенсія призначена до набрання чинності цим 

Законом за нормами Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-ХII „Про державну службу”.

 У разі підвищення заробітної плати перерахунок пенсії непрацюючим пенсіонерам, які вийшли 

на пенсію згідно з цим Законом, здійснюється відповідно до частини тринадцятої статті 59 цього 

Закону.

5. Частину третю статті 6 Закону України „Про політичні партії в Україні” (Відомості Верховної Ради 

України, 2001 р., № 23, ст. 118; 2005 р., № 34, ст. 437; 2009 р., № 36—37, ст. 511) доповнити пунктом 

8 такого змісту: 

 “8) державні службовці.”.

6. У Законі України „Про Кабінет Міністрів України” (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 25, 

ст. 241)

1) у статті 22:

 частину сьому після слів „граничну чисельність” доповнити словами „державних службовців і”;

 частину дев’яту доповнити пунктом 31 такого змісту:

 “31) Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступника — за поданням 

Прем’єр-міністра України, державних секретарів міністерств та їх заступників — за поданням 

відповідного міністра України у порядку, визначеному законодавством про державну 

службу;”;

2) у статті 44:

 пункт 5 частини першої після слів „Кабінету Міністрів України” доповнити словами „за 

пропозицією Державного секретаря Кабінету Міністрів України”;зицією Державного секретаря 

Кабінету Міністрів України”;

 частину третю виключити;
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3) у статті 46:

 абзац третій пункту 3 частини першої після слова „подання” доповнити словами „у порядку, 

визначеному законодавством про державну службу,”;

 частину другу виключити;

4) у статті 50:

 частину четверту після слів „за його поданням” доповнити словами „у порядку, визначеному 

законодавством про державну службу”;

 у тексті статті слово „Міністр” у всіх відмінках замінити словами „Державний секретар” у 

відповідному відмінку;

5) доповнити Закон статтею 511 такого змісту:

“Стаття 511. Патронатні служби

1. Члени Кабінету Міністрів України мають право на формування патронатних служб у межах 

чисельності та фонду оплати праці, визначених в установленому порядку. Чисельність 

патронатної служби міністра не може перевищувати десяти осіб.

2. Патронатна служба здійснює консультування члена Кабінету Міністрів України, підготовку 

необхідних матеріалів, організацію зустрічей і контактів з громадськістю та засобами масової 

інформації, зв’язок з іншими членами Кабінету Міністрів України, а також виконує інші функції, 

визначені членом Кабінету Міністрів України.

3. Патронатні служби Прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та міністрів, які 

не очолюють міністерств, утворюються у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Патронатні служби міністрів, які очолюють міністерства, утворюються у складі апарату 

відповідного міністерства.

4. Член Кабінету Міністрів України самостійно визначає персональний склад патронатної 

служби. Працівники патронатних служб приймаються на посаду та звільняються з посади 

Державним секретарем Кабінету Міністрів України або державним секретарем міністерства 

за поданням відповідного члена Кабінету Міністрів України.

5. Працівники патронатної служби члена Кабінету Міністрів України не мають права давати 

доручення державним службовцям та працівникам органів виконавчої влади.

6. До складу патронатної служби члена Кабінету Міністрів України можуть бути переведені 

державні службовці за їх згодою.

7. Працівники патронатної служби члена Кабінету Міністрів України звільняються з посади у 

зв’язку з припиненням повноважень відповідного члена Кабінету Міністрів України, за по-

дан ням члена Кабінету Міністрів України або з інших підстав, передбачених законодавством 

про працю. У разі звільнення у зв’язку з припиненням повноважень члена Кабінету Міністрів 

Ук раїни працівникам патронатної служби, якщо вони пропрацювали не менше одного року, 

виплачується вихідна допомога у розмірі середньомісячного заробітку та за ними збе рі га єть-

ся середньомісячна заробітна плата на період працевлаштування, але не довше ніж протягом 

трьох місяців. Державні службовці, які були переведені до патронатної служби, після звіль нен ня 

з її складу мають перевагу у разі поновлення на попередній або іншій рівноцінній посаді.”;

6) назву розділу Х після слів „членів Кабінету Міністрів України” доповнити словами „і заступників 

міністрів”;

7) назву та текст статті 58 після слів „член Кабінету Міністрів України” в усіх відмінках і формах числа 

доповнити словами 

“ , заступник міністра” у відповідному відмінку і числі.

7. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до 

законів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону, а також забезпечити 

приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади у відповідність із цим Законом;

4) протягом 2010—2014 років забезпечити упорядкування умов оплати праці державних службовців 

відповідно до норм, передбачених абзацами другим і третім частини другої статті 56 цього Закону.
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ДОДАТОК 2.2ДОДАТОК 2.2

проект 

Кабінет  Міністрів  України

РОЗПОРЯДЖЕННЯРОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  _____________2010 р. № ______від  _____________2010 р. № ______

КиївКиїв

Про схвалення Концепції Державної цільової програми Про схвалення Концепції Державної цільової програми 
розвитку державної служби на 2011—2015 рокирозвитку державної служби на 2011—2015 роки

1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку державної служби на 2011—2015 

роки, що додається.

 Визначити Головне управління державної служби України державним замовником Програми.

2. Головному управлінню державної служби України разом із заінтересованими центральними 

орга нами виконавчої влади розробити і подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України 

проект Державної цільової програми розвитку державної служби на 2011—2015 роки.

 

 Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ
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СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Мініст рів України
від „___” ________ 2010 р. №____

Концепція Державної цільової програми розвитку Концепція Державної цільової програми розвитку 

державної служби на 2011—2015 рокидержавної служби на 2011—2015 роки

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Державна служба є ключовим елементом державного управління, від ефективного 

функціонування якого залежить додержання конституційних прав і свобод громадян, 

послідовний і сталий роз виток країни. 

 Державна служба — публічно-правовий інститут, основними функціями якого є підготовка 

пропозицій з питань формування державної політики, забезпечення її реалізації та надання 

публічних послуг фізичним і юридичним особам, а також інша професійна діяльність щодо прак-

тичного виконання завдань і функцій держави.

 Основними цілями і завданнями цього інституту сьогодні є забезпечення справедливої, резуль-

тативної та стабільної діяльності органів державної влади відповідно до їх завдань, повноважень і 

компетенції, захист прав і свобод громадянина, а також створення умов для розвитку відкритого 

громадянського суспільства. 

 Економічна криза в Україні зумовила загострення існуючих проблем у сфері державного управління:

— незахищеність державної служби від політичного впливу;

— низька інституційна спроможність державної служби та органів державної влади;

— недосконалість нормативно-правового забезпечення;

— низька ефективність управління персоналом;

— недостатня професійність державної служби;

— недостатньо поширене використання сучасних інформаційних технологій;

— недостатня якість надання державних послуг.

 Досягнення цілей розвитку суспільства можливе лише за умови існування ефективного 

державного управління і забезпечення органів державної влади кваліфікованими кадрами. У 

зв’язку з цим, ключового значення набуває питання завершення реформування державної служби 

та удосконаленням системи управління персоналом, що потребує державної під тримки.

 Тому для послідовної реалізації державної політики у сфері державної служби є необхідність 

у розробленні Державної цільової програми розвитку державної служби на 2011—2015 року 

(далі — Програма).

2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання 
програмним методом
Причинами неефективності системи державної служби є:

— недостатня якість та доступність державних послуг фізичним та юридичним особам, що 

посилює негативне сприйняття всієї системи державної служби та державного управління;

— відсутність єдиних стандартів професійної діяльності державних службовців на засадах стра-

тегічного планування діяльності державних органів з орієнтацією на конкретний результат; 

— непрозорість системи державної служби та пов’язану з цим проблему корупції державних 

службовців; 

— відсутність системи попереднього відбору потенційних кандидатів на зайняття посад дер-

жавної служби та недосконалу систему добору кадрів на державну службу та просування по 

ній, у тому числі вищого корпусу державної служби;
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— низьку інституційну спроможність кадрових служб щодо забезпечення органів державної 

влади кваліфікованими кадрами;

— відсутність механізму здійснення ротації кадрів на посадах державних службовців;

— формальність використання (недієвість) процедур оцінювання діяльності державних служ-

бовців та низький їх вплив на проходження державної служби та підвищення резуль тативності 

діяльності державних службовців; 

— відсутність взаємозв’язку між класифікацію посад державних службовців, виконуваними дер-

жавними службовцями функціями та оплатою їх праці;

— низький рівень відповідальності за підготовку і виконання управлінських рішень; 

— відсутність сталої практики у забезпеченні організаційно-методичної підтримки до станов-

лен ня вищого корпусу державної служби;

— слабкий контроль інститутів громадянського суспільства за виконанням державних функцій 

та завдань органами державної влади.

 

 Необхідність розв’язання зазначених причин програмним методом пояснюється, зокрема, 

позитивними результатами реалізації Головдержслужбою завдань та заходів Програми розвитку 

державної служби на 2005 — 2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

08.06.2004 № 746, зокрема:

1) підготовлено проект Закону України „Про державну службу” (нова редакція). Крім внутрішніх 

по годжень, законопроект отримав високу оцінку Ради Європи, Антикорупційної мережі пе-

рехідної економіки Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), Міжнародної 

організації праці, Світового банку. Рекомендації проведеної оцінки державного управління в 

Україні за базовими показниками SIGMA, співпадають з положеннями законопроекту. 

2) розроблено та прийнято проекти нормативно-правових актів, які врегулювали низку 

проблемних питань регулювання державної служби, зокрема:

— постанову Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 776 „Про внесення змін до Програми 

розвитку державної служби на 2005—2010 роки”, в частині оптимізації завдань, заходів та 

очікуваних результатів Програми; 

— постанову Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1135 „Про доповнення пункту 2 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 № 641 „Про застосування статті 13 

Закону України „Про державну службу” щодо приведення законодавства про державну 

службу у відповідність із загальними вимогами трудового законодавства, а також щодо 

змен шення рівня правопорушень, пов’язаних з корупцією, серед осіб уповноважених на 

виконання функцій держави;

— Закон України „Про координаційний комітет України з питань протидії корупції”, яким 

пе редбачається створення органу виконавчої влади, що відповідатиме за реалізацію 

національних стратегій.

3) створено Школу вищого корпусу державної служби, метою діяльності якої є професіоналізація 

кадрів вищого корпусу державної служби, які виступають ініціаторами змін у суспільстві; 

розроблено та запроваджено Програму розвитку лідерства; 

4) сформовано Реєстр державних функцій центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

що налічує 9472 функції, серед яких визначено надлишкові, виявлено дублювання функцій 

або їх нестачу; на основі реєстру розроблено пропозиції щодо упорядкування системи та 

структури центральних органів виконавчої влади;

5) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 № 532 Положення про 

Реєстр державних та адміністративних послуг, що є інноваційним інструментом покращення 

системи надання державних послуг на всіх рівнях;

6) створено консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України — Раду керівників 

кадрових служб центральних органів виконавчої влади, яка має сприяти підвищенню 

ефективності діяльності кадрових служб органів виконавчої влади шляхом запровадження у 

їх роботу сучасних методів управління персоналом;
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7) впроваджено інструменти інституційної розбудови Європейської Комісії Twinning і TAIEX в 

Україні, завдяки яким на основі розв’язання практичних питань вибудовується партнерство 

між державними установами України та Європейського Союзу;

8) Головдержслужбу визначено державним замовником на підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування, у тому числі з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та з питань 

запобігання та протидії проявам корупції;

9) підготовлено 3512 магістрів державної служби, 5024 магістрів державного управління, 

підвищено кваліфікацію 197844 державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування;

10) впроваджено загальнонаціональні проекти: комплексне підвищення кваліфікації державних 

службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”, 

Всеукраїнський конкурс „Приязна адміністрація” та Всеукраїнську спартакіаду серед 

збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій;

11) забезпечено діяльність 24 територіальних органів Головдержслужби, що забезпечує 

впровадження державної політики у сфері державної служби на місцевому рівні;

12) набула сталої практики робота груп аналізу політики з числа державних службовців, які 

працюють над пошуком стратегії та шляхів розв’язання конкретної актуальної проблеми у 

пріоритетній для органу влади сфері/галузі;

13) залучено протягом 2005—2009 років 7,5 млн. євро технічної допомоги в сфері реформування 

державного управління та державної служби (з них 3 млн. євро у 2009 році), що є свідченням 

підтримки з боку міжнародного співтовариства обраного напряму розвитку державної служби.

 Фак тичне фінансування завдань і заходів Програми розвитку державної служби на 2005—2010 

роки з Державного бюджету України протягом 2005 — 2009 років складає 231,3 млн. грн., 

що становить 63,2% від запланованого обсягу коштів, передбачених на цей період — 

366,0 тис. грн. У 2010 році орієнтовний обсяг фінансування становить 86,7 млн. грн. 

 Крім того, враховуючи позитивні результати співпраці з іноземними партнерами протягом 

2005—2009 років, Головдержслужба у 2010 році планує залучити кошти міжнародної технічної 

допомоги на рівні 2009 року.

 Враховуючи європейську спрямованість соціально-економічного і політичного розвитку 

України, задекларовану, зокрема Програмою діяльності Кабінету Міністрів України 

„Український прорив: для людей, а не політиків”, що затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.01.2008 № 14, а також важливу роль професійної державної служби у 

виконанні загальнодержавних функцій, постає необхідність продовження процесу її розвитку 

та вдосконалення. 

 Це потребує залучення ключових учасників та зацікавлених сторін: центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського 

Союзу, Школи вищого корпусу державної служби, Національної академії державного 

управління при Президентові України та її регіональних інститутів, вищих навчальних закладів, 

що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань „Державне управління”, мережі центрів 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, міжнародних 

організацій, які підтримують проведення системних перетворень у нашій державі, інших 

зацікавлених сторін.

Враховуючи викладене, прийняття Програми забезпечить концентрацію матеріально-

технічних та фінансових ресурсів для досягнення позитивних результатів, скоординує зу-

силля ключових учасників і зацікавлених сторін цього процесу, що дасть змогу про довжити 

поступальний рух в удосконаленні системи державної служби та підвищенні ефективності 

державної політики в цій сфері.
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3. Мета Програми

Метою зазначеної Програми є покращення якості державних послуг шляхом удос коналення 

системи та структури органів виконавчої влади та підвищення про фесійної спроможності 

державних службовців. 

 Досягнення цієї мети посилить здатність системи державної служби до розроблення ґрунтовних 

варіантів дій щодо формування політики та реалізації рішень уряду, оперативних змін на вимоги і 

виклики, що виникають у процесі суспільної трансформації. Посилення правового та соціального 

статусу державного службовця, професіоналізація його роботи призведуть до позитивних змін у 

суспільному сприйнятті як державної служби, так і системи державного управління в цілому.

 

4. Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного 
аналізу можливих варіантів

Розв’язання проблеми можливе за такими варіантами:

І. Розроблення і прийняття ключовими учасниками процесу реформування державної служби 

окремих нормативно-правових актів з питань державної служби. Цей варіант має значний ризик 

не забезпечити необхідну послідовність у розв’язанні проблем, що спричиняють неефективність 

державної служби, зокрема, не будуть виконані окремі комплексні завдання та заходи, розпочаті 

у рамках Програми розвитку державної служби на 2005—2010 роки і мають довготривалий 

характер, наприклад, створення Національної бази електронних особових справ державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; запровадження сучасних методів 

управління персоналом у системі державної служби тощо.

 Крім того, такий підхід призведе до гальмування реформи державної служби, оскільки не 

дасть змогу сконцентрувати матеріально-технічні та фінансові ресурси на виконанні зав дань 

реформування, що подовжить час виконання таких завдань чи підвищить ризик їх невиконання.

ІІ. Розроблення і прийняття Програми із залученням до її виконання ключових учасників процесу 

реформування державної служби. 

 Зазначений варіант є оптимальним, оскільки у результаті його вибору буде забезпечено виконання 

комплексних завдань та заходів, у тому числі розпочатих у рамках Програми розвитку державної 

служби на 2005—2010 роки. 

 Така концентрація зусиль збереже необхідну послідовність у розв’язанні проблем, збільшить 

фінан сові та технічні можливості для досягнення поставлених завдань, забезпечить належну 

коор динацію дій ключових учасників — співвиконавців заходів і завдань Програми.

5. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Перший етап (2011 рік)

Законодавче закріплення нових підходів до державної служби, модернізація органі за-

ційних структур системи державної служби, запровадження нових стандартів та про-

цедур діяльності; інституціалізація вищого корпусу державної служби; створення системи 

моніторингу та відбору кращих міжнародних практик у сфері державної служби. 

 Основою для цього є прийняття в установленому порядку Закону України „Про державну службу” (нова 

редакція) та розроблення підзаконних актів, необхідних для його впровадження, зокрема, з питань: 

— запровадження інструментів та процесів, спрямованих на запобігання проявам корупції, 

заохочення доброчесності;

— правового врегулювання статусу вищого корпусу державної служби;

— роботи з персоналом на державній службі;

— соціально-побутового, матеріального та пенсійного забезпечення державних службовців;

— дотримання законодавства про державну службу тощо.
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Крім того, необхідним є:

— надання методичної допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з 

питань проходження державної служби та з питань запровадження системи управління якістю;

— запровадження централізованого обліку вакантних посад державних службовців;

— оновлення змісту діяльності кадрових служб органів виконавчої влади;

— проведення інформаційно-комунікативних заходів з питань запобігання проявам корупції в 

органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

— створення професійного клубу вищого корпусу державної служби, мережі „агентів змін”, 

запровадження нової філософії навчання та розвитку вищого корпусу державної служби для 

підтримки лідерства в процесі реформ;

— підготовка та впровадження тренінгових програм з питань розвитку лідерства, комунікацій, 

спрямованих на розвиток управлінських компетенцій та якостей вищого корпусу державної 

служби;

— організація та проведення заходів з питань стратегічного управління людськими ресурсами, 

запровадження регламентів державних послуг;

— створення регіональних осередків навчання вищого корпусу державної служби та посадових 

осіб місцевого самоврядування, зокрема голів обласних державних адміністрацій, їх 

заступників, міських голів;

— становлення Інформаційно-ресурного центру для вищого корпусу державної служ би;

— активне залучення України до мережі міжнародних організацій, що займаються питаннями 

державної служби та державного управління (EUPAN, NISPAcee, EIPA);

— впровадження Програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи „Східне 

партнерство” та створення Регіонального тренінгового центру з питань європейської 

інтеграції для державних службовців;

— підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

у сфері європейської інтеграції відповідно до секторних питань законодавства ЄС;

— забезпечення координації використання інструментів інституціональної розбудови Twinning, 

ТАІЕХ та SIGMA, СІВ, забезпечення функціонування Адміністративного офісу програми Twinning; 

— інституціоналізація та розвиток мережі груп аналізу політики в центральних органах 

виконавчої влади;

— проведення публічних громадських обговорень та вивчення громадської думки з розроблення 

підзаконних актів, необхідних для його впровадження Закону України „Про державну службу” 

(нова редакція).

 

Також має бути забезпечено:

— впровадження пропозицій щодо оптимізації системи та структури органів виконавчої влади; 

запровадження нових стандартів і процедур роботи;

— ведення Реєстру державних та адміністративних послуг;

— уніфікація систем електронного документообігу на єдиній концептуальній основі з 

використанням єдиного формату електронного цифрового підпису, створення механізмів 

моніторингу її функціонування;

— дослідження існуючої нормативно-правової бази та внесення відповідних змін для 

забезпечення можливості впровадження та використання новітніх інформаційних технологій 

на державній службі;

— організація навчального процесу з питань використання інформаційних ресурсів та 

підвищення комп’ютерної грамотності державних службовців;

— формування переліку основних та специфічних (галузевих) компетенцій державних 

службовців, профілів компетенцій лідерства;

— запровадження нового порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців;

— створення єдиного інформаційного простору для кадрових служб з метою обміну досвідом 

щодо практик управління персоналом;
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— удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців через реформування роботи центрів перепідготовки та підвищення ква-

ліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, дер жавних 

підприємств, установ і організацій, формування єдиної стратегії підготовки, пере підготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців у галузі знань „Державне управління”, у сфері 

європейської і євроатлантичної інтеграції та з питань боротьби з корупцією; 

— підтримка загальнонаціональних проектів, що підвищують імідж державного службовця та 

популяризують державну службу;

— ведення органами виконавчої влади діалогу з інститутами громадянського суспільства через 

діяльність Громадських рад, організацію прийому громадян, роботу прямих телефонних ліній, 

висвітлення діяльності у засобах масової інформації;

— здійснення кодифікації адміністративних процедур (об’єднання існуючих правил у певній 

галузі в єдине регулювання);

— створення форм і методів обміну інформацією між Україною та іноземними державами щодо 

вивчення досвіду у сфері нормативно-правового регулювання державної служби, засто-

сування інноваційних форм та методів при здійсненні кадрової політики, науково-методичного 

та інформаційно-аналітичного функціонування державної служби, зокрема, вивчення та 

використання досвіду щодо:

1) розроблення механізму відбору претендентів на державну службу, формування державного 

замовлення на підготовку, перепідготовку персоналу, проведення конкурсу на заміщення 

державних посад і планування кар’єрного просування державних службовців;

2) управління державною службою, створення колегіальних органів з питань кадрової полі-

тики, апеляційних структур;

3) питань оптимізації чисельності державного апарату;

4) формування баз даних щодо кадрового складу державної служби та її використання;

5) механізмів та форм співпраці органів державної влади з неурядовими громадськими орга-

нізаціями; 

6) форм взаємодії органів державної влади з науковими та учбовими закладами з питань 

дер жавної служби тощо.

Другий етап (2012—2013 роки)

Формування позитивного іміджу державної служби, посилення інституційної спроможності 

цент ральних та місцевих органів виконавчої влади як суб’єктів формування, реалізації та 

моніторингу державної політики у відповідних сферах; удосконалення підходів до управління 

персоналом для вищого корпусу державної служби; розвиток єдиної інформаційної 

інфраструктури державної служби; модернізація системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців, створення дієвої системи оскарження 

рішень, що стосуються проходження державної служби.

Шляхи забезпечення:

— удосконалення та розвиток єдиного веб-порталу Реєстру державних та адміністративних 

послуг з можливістю надання інформаційних та інтерактивних послуг з використанням 

секторних модулів (громадяни, бізнес, державне управління); 

— модернізація системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців;

— запровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих 

навчальних закладів і закладів післядипломної освіти спеціального курсу „Державна служба”;

— впровадження системи попереднього відбору потенційних кандидатів на заміщення посад 

державних службовців;
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— визначення концептуальних засад проведення оцінювання кандидатів на посади державних 

службовців, у тому числі для вищого корпусу державної служби;

— здійснення опису посад державних службовців та їх „паспортизація”, визначення концеп туаль-

них засад нової класифікації посад державних службовців;

— визначення механізму здійснення ротації кадрів на посадах державних службовців;

— розробка професійної програми підвищення кваліфікації працівників кадрових служб органів 

державної влади з питань управління персоналом; 

— запровадження у вищих навчальних закладах ліцензованої спеціальності „Менеджмент пер-

соналу”;

— створення єдиної інформаційно-довідкової служби „Саll-центр” з можливістю надання 

безоплатних інформаційно-довідкових послуг та оперативного реагування у разі виникнення 

проблемних ситуацій;

— розвиток інституційної спроможності органів виконавчої влади до стратегічного планування 

та аналізу політики;

— подальше використання інструментів інституційної розбудови Європейської Комісії Twinning і 

TAIEX в Україні, у тому числі на регіональному рівні, що є практичною допомогою у розв’язанні 

конкретних проблем розвитку та євроінтеграції;

— впровадження Національної бази даних державних службовців як сукупність національних 

ресурсів, необхідних для розв’язання завдань держави з питань розвитку та якісного 

управління персоналом;

— розроблення єдиного порядку оскарження рішень щодо вступу на державну службу та її 

проходження;

— формування дієвих модулів (інструменти, механізми, процедури) розв’язання трудових спорів;

— підтримка Програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи „Східне 

парт нерство” та запровадження програм стажування у Регіональному тренінговому центрі з 

питань європейської інтеграції для державних службовців;

— створення веб-порталу „Державна служба України у процесі євроінтеграції”; 

— приведення тренінгових програм Школи вищого корпусу державної служби у відповідність 

до профілів компетенцій лідерства;

— посилення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади через 

впро вадження „корпоративних тренінгових програм для одного відомства” та надання 

координаційної та тренінгової підтримки для розроблення та впровадження державних 

цільових програм;

— розроблення та реалізація Державної програми інформування громадськості з питань 

проведення реформи у сфері державної служби.

Третій етап розвитку (2014—2015 роки)

Наближення держави до статусу сервісної завдяки якісним змінам у системі державної служ-

би: державна служба підзвітна та відповідальна перед суспільством; компетенції державного 

службовця відповідають європейським стандартам; вищий корпус державної служби забез-

печує ефективне впровадження реформ; процеси управління персоналом побудовані на 

основі компетенцій; стандарти діяльності державних службовців наближені до кращих світових 

практик; урядовим інструментом професійного менеджменту стає е-урядування.

Шляхи забезпечення:

— формування єдиного державного веб-порталу, що забезпечує цілодобовий доступ та 

можливість отримання державних послуг (е-урядування);

— удосконалення проходження державної служби та служби в органах місцевого само врядування;

— створення інституційної спроможності до проведення оцінювання кандидатів на посади 

державних службовців;
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— впровадження нової класифікації посад державних службовців;

— розроблення методик розвитку персоналу відповідно до кращих світових практик та викликів 

сучасності;

— ефективна взаємодія з інститутами громадянського суспільства через:

1) укладання угод про співробітництво з громадськими організаціями щодо підвищення 

ефективності державної служби за принципом цільового підходу;

2) здійснення системних комунікативних заходів з метою забезпечення відкритості та 

прозорості системи державної служби;

3) реалізація єдиної загальнонаціональної програми інформування громадськості з питань 

проведення реформи у сфері державної служби.

Разом з тим, буде реалізовано:

— запровадження єдиних стандартів надання державних послуг разом із системою показників 

та інструментарієм вимірювання ступеня реалізації встановлених стандартів та ступеня 

задоволеності споживачів; 

— створення єдиної системи адміністративних регламентів надання державних послуг;

— підтримка функціонування Регіонального тренінгового центру з питань європейської інтегра-

ції для державних службовців та поширення практики його діяльності на країни Східного 

партнерства;

— запровадження системи оцінювання лідерських та управлінських якостей вищого корпусу 

державної служби та формування індивідуальних тренінгових програм для їх підтримки;

— впровадження проекту „Віртуальна Школа вищого корпусу державної служби” (дистанційне 

навчання). 

Строки виконання Програми: 2011—2015 роки.

6. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності.

У результаті, протягом 2011—2015 років, буде досягнуто максимальну доступність та якість 

державних послуг громадянам, змінено суспільне сприйняття державної служби, підвищено 

правовий та соціальний статус державного службовця.

На першому етапі:
1. Створено засади для забезпечення професійності і політичної нейтральності державної служби 

за європейським зразком.

 Критерії ефективності: наявність програмних документів, що передбачають політичну 

нейтральність державної служби; наявність організаційних структур та процедур, що підтримують 

політичну нейтральність державних службовців; зменшення рівня плинності кадрів на державній 

службі на 20% у порівнянні з 2010 роком.

2. Сформовано та забезпечено постійне оновлення Реєстру державних та адміністративних послуг.

 Критерії ефективності: доступ громадян до Реєстру державних та адміністративних послуг; 

створення засад для рейтингового оцінювання роботи органів державної влади, на яке 

безпосередньо матимуть вплив громадяни України як споживачі послуг; розроблення типових 

регламентів надання державних послуг.

3. Забезпечено активний обмін набутим досвідом з державними органами інших країн-партнерів 

Головдержслужби, підтримку у міжнародних організаціях, що займаються питаннями державної 

служби та державного управління (ОЕCD, BSEC, ЕІРА, EUPAN); розроблено проекти у сфері 

модернізації державної служби, здійснюється реалізація угод у сфері державного управління.

 Критерії ефективності: імплементування міжнародного досвіду в практику роботи державних 

органів, пілотне впровадження розроблених проектів, наближення державної служби України до 

кращих світових практик у сфері державної служби та державного управління. 
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4. Запроваджено в роботу органів виконавчої влади централізованого обліку вакантних посад 

державних службовців, нового порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців, 

оновлено зміст діяльності кадрових служб органів виконавчої влади, створено єдиний 
інформаційний простір для кадрових служб.

 Критерії ефективності: використання даних централізованого обліку вакантних посад державних 
служ бовців під час вступу на державну службу, наявність взаємозв’язку між результатами 
оцінювання та заохоченням державних службовців, постійний обмін досвідом з питань управління 
персоналом в органах виконавчої влади; розроблення політики щодо оскарження управлінських 
рішень та врегулювання конфліктів на державній службі.

5. Створено Регіональний тренінговий центр (далі — Центр) з питань європейської інтеграції для 
державних службовців.

 Критерії ефективності: забезпечення координації впровадження інструментів інституціонального 
розвитку Twinning та ТАІЕХ, у тому числі початок підготовки до впровадження децентралізованої 
моделі управління допомогою Європейського Союзу.

6. Забезпечено інституціалізацію вищого корпусу державної служби.

 Критерії ефективності: наявність постійної мережі слухачів Школи вищого корпусу державної 
служби, „агентів змін”.

7. Створено засади для постійного підвищення професійного рівня вищого корпусу державної 
служби на центральному та регіональному рівні, розвитку управлінських компетенцій та якостей 
вищого корпусу державної служби.

 Критерії ефективності: впровадження тренінгових програм та заходів з питань розвитку лідерства, 
комунікацій, стратегічного управління людськими ресурсами, кар’єрного розвитку, запровадження 
регламентів державних послуг; проведення корпоративних тренінгів для центральних органів 
виконавчої влади.

8. Створено Інформаційно-ресурсний центр для вищого корпусу державної служби. 

 Критерії ефективності: функціонування веб-порталу державної служби з можливістю надання 
послуг державним службовцям та громадянам. 

9. Створено регіональні осередки навчання вищого корпусу державної служби, зокрема голів 
обласних державних адміністрацій, їх заступників, міських голів. 

 Критерії ефективності: впровадження тренінгових програм та заходів, спрямованих на розвиток 
управлінських компетенцій та якостей вищого корпусу державної служби на регіональному рівні.

10. Запроваджено єдині стандарти професійного навчання. 

 Критерії ефективності: реалізація єдиного порядку підготовки магістрів, удосконалення системи 
фінансування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. 

На другому етапі:
1. Посилено спроможність центральних та місцевих органів виконавчої влади до формування, 

реалізації та моніторингу державної політики.

 Критерії ефективності: упорядковано систему і структуру центральних та місцевих органів ви ко-
навчої влади; запроваджено нові стандарти і процедури роботи; забезпечено провідну роль мі-
ністерств як головних суб’єктів розробки політики у відповідних сферах державної політики; по-
си лено спроможність центральних та місцевих органів виконавчої влади до втілення процедур 
цільового стратегічного планування у зв’язку з бюджетним плануванням в поточну діяльність від-
повідно до державної політики у зазначеному секторі; усунено інституційні конфлікти, дублювання 
та неузгодженості у виконанні державних функцій органами виконавчої влади; залучено усі 
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади до роботи в групах аналізу політики.

2. Забезпечено 100% перехід до міжвідомчого спілкування органів виконавчої влади винятково 
через електронний документообіг; оновлення Національної бази даних державних службовців як 
системи прийняття управлінських рішень.

 Критерії ефективності: спрощено процедуру та скорочено час роботи з документами; підвищено 
якість роботи виконавців через наскрізний автоматичний контроль виконання документів на всіх 
етапах; активне використання Національної бази даних державних службовців для здійснення 

постійного моніторингу та аналізу персонального складу державних службовців.
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3. Посилено інституційну спроможність вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку ма-

гістрів у галузі знань „Державне управління” та центрів перепідготовки та підвищення ква ліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій.

 Критерії ефективності: запровадження нової організації діяльності вищих навчальних закладів, що 

здійснюють підготовку магістрів у галузі знань „Державне управління” та центрів перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій, як держаних установ, зміцнення їх матеріально-

технічної бази, запровадження інноваційних форм підготовки, підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування тощо.

4. Закладено основи для впровадження системи попереднього відбору потенційних кандидатів на 

заміщення вакантних посад державних службовців, проведення оцінювання кандидатів на посади 

державних службовців, нової класифікації посад державних службовців. Запроваджено у вищих 

навчальних закладах ліцензовану спеціальність „Менеджмент персоналу”, підвищення кваліфікації 

працівників кадрових служб органів державної влади з питань управління персоналом за 

професійними програмами. 

 Критерії ефективності: наявність банку даних потенційних кандидатів на зайняття посад державних 

службовців; запровадження нового порядку оцінювання кандидатів на посади державних 

службовців; підготовка і підвищення кваліфікації працівників кадрових служб здійснюється за 

професійними програмами з питань управління персоналом, у тому числі в рамках ліцензованої 

спеціальності „Менеджмент персоналу”.

5. Забезпечено ефективну підтримку лідерства у процесі реформ щодо управління персоналом для 

вищого корпусу державної служби.

 Критерії ефективності: приведення усіх тренінгових програм Школи вищого корпусу державної 

служби у відповідність до визначених профілів компетенцій лідерства. 

На третьому етапі: 
1. Запроваджено єдині стандарти державних послуг разом із системою показників та інструментарієм 

вимірювання ступеня реалізації встановлених стандартів; забезпечено надання інтерактивних 

державних послуг через єдиний веб-портал Реєстру державних та адміністративних послуг з 

використанням секторних модулів (громадяни, бізнес, державне управління). 

 Критерії ефективності: надання споживачам переважної більшості державних послуг через 

інтернет-ресурси.

2.  Налагоджено постійний діалог з інститутами громадянського суспільства.

 Критерії ефективності: здійснення на постійній основі комунікативних заходів щодо забезпечення 

відкритості та прозорості в роботі органів виконавчої влади, у тому числі з залученням молодих 

державних службовців, науковців у сфері державного управління, молодіжних неурядових 

організацій.

3. Посилено спроможність державних органів (установ) щодо адаптації та впровадження норм та 

стандартів Європейського Союзу у ключових сферах співробітництва між Україною та ЄС.

 Критерії ефективності: наявність у державних органах (установах) експертів з питань адаптації 

та впровадження норм та стандартів Європейського Союзу у конкретних секторах державного 

управління.

4. Запроваджено в роботу органів виконавчої влади сучасні методи управління персоналом на 

основі компетенцій у системі державної служби стосовно добору та вступу на державну службу, 

її проходження.

 Критерії ефективності: використання нової моделі класифікації посад державних службовців; 

можливість здійснення незалежного оцінювання кандидатів на посади державних службовців; 

реалізація пілотного проекту щодо ротації державних службовців.

5. Посилено інтерактивну складову в процесі навчання вищого корпусу державної служби, у тому 

числі через запровадження проекту „Віртуальна Школа вищого корпусу державної служби” 

(дистанційне навчання). 



112

 Критерії ефективності: надання слухачам Школи вищого корпусу державної служби якісних тре нін-

гових послуг через інтернет — ресурси відповідно до кращих міжнародних практик та стандартів. 

6. Запроваджено систему оцінювання лідерських та управлінських якостей вищого корпусу дер-

жавної служби.

 Критерії ефективності: забезпечення вищого корпусу державної служби індивідуальними тре-

нінговими програмами з питань розвитку лідерських та управлінських якостей на основі 

результатів оцінювання. 

7. Створено засади для функціонування регіональних Шкіл вищого корпусу державної служби. 

 Критерії ефективності: поширення тренінгових підходів та процедур на регіональному рівні. 

8. Забезпечено обмін набутим досвідом з Регіональними тренінговими центрами з питань 

європейської інтеграції для державних службовців у країнах Східного партнерства.

 Критерії ефективності: наявність мережі тренерів, державних службовців серед країн Східного 

партнерства. 

9. Удосконалено систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних служ-

бовців, спрямованої на формування професійної команди державних службовців, здатних 

ефективно застосовувати набуті знання, уміння, управлінські навички на практиці, та орієнтованої 

на потреби споживача, якісне надання державних послуг.

 Критерії ефективності: забезпечення доступного та безперервного навчання і мовної підготовки 

державних службовців; досягнуто взаємозв’язок між навчанням та просуванням по службі; оцінка 

результатів навчання відповідно до розроблених стандартів якості підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації; орієнтація змісту навчання на практичні потреби державного управління 

та державної служби; збільшення найменувань друкованих видань щодо популяризації державної 

служби серед молоді; запровадження в органах виконавчої влади професійних тренінгів для 

вперше прийнятих на державну службу.

7. Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми передбачається здійснити за кошти державного бюджету України, 

міжна родної технічної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

 Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів за кошти Державного бюджету України становить 

657,8 млн. грн.

Обґрунтування пропозицій щодо обсягу фінансових ресурсів.

1) обсяг орієнтовного фінансового забезпечення Програми розвитку на 2005—2010 роки з 

Державного бюджету України дорівнює 452,7 млн. грн.;

2) фактичне фінансування завдань і заходів Програми розвитку державної служби на 2005 — 

2010 роки з Державного бюджету України протягом 2005—2009 років складає 231,3 млн. грн. 

Орієнтовний обсяг фінансування у 2010 році становить 86,7 млн. грн.;

3) обсяг недофінансування Програми розвитку державної служби на 2005—2010 роки, з 

урахуванням 100% фінансування у 2010 році, становитиме 134,7 млн. грн.;

4) прогнозний рівень інфляції у 2010 році становитиме 12%;

 

 Розрахунок фінансових ресурсів за кошти Державного бюджету України, необхідних для 

виконання Програми розвитку державної служби на 2011—2015 роки:

 452,7 + 134,7 = 587,4 млн. грн.

 587,4+12% = 657,8 млн. грн.

У тому числі за роками: 

2011 рік  2012 рік  2013 рік  2014 рік  2015 рік

131,56 тис. грн. 131,56 тис. грн. 131,56 тис. грн. 131,56 тис. грн. 131,56 тис. грн.



РОЗДІЛ ІІIРОЗДІЛ ІІI

j`dpnb` onkPŠhj`: j`dpnb` onkPŠhj`: 
opnteqPimhi pngbhŠnjopnteqPimhi pngbhŠnj

Знання – не пасивний візитер, що 
приходить до нас воліємо ми того чи 
ні: його потрібно шукати, перш ніж 
воно стане нашим; це результат важкої 
праці, а відтак – великої жертви.

Генрі Томас БОКЛЬ,
англійський історик і соціолог, 

ХІХ ст.
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІН

Модернізація системи професійного навчання державних службовців 

і посадових осіб місцевого самоврядування є одним із основних 

напрямків реформування державного управління, яке в умовах кризових 

рецесій має розглядатися як головний чинник ефективності соціально-

економічних реформ. 

Сучасний стан професійного навчання державних службовців свідчить, що 
діюча система носить скоріш за все інформаційний або академічний характер 
і меншою мірою характеризується динамічністю та практичною цілеспря-
мованістю щодо здобуття певних навичок, необхідних для виконання 
службових обов’язків. 

Основні види професійного навчання: 

— навчання за магістерськими програмами;
— навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації дер-

жавних служ бовців;
— самостійне навчання (самоосвіта), зокрема участь у щорічному Всеук-

раїнському конкурсі „Кращий державний службовець”; 
— тематичні постійно діючі семінари;
— тематичні короткотермінові семінари, зокрема тренінги; 
— стажування в органах, на які поширюється чинність Закону „Про державну 

службу”, а також за кордоном.
Зазначені види навчання лише частково компенсують недостатній теоретичний рі вень 
знань і умінь працівників органів влади, а динаміка показників за різ ними формами 
професійного навчання підтверджує зростання потреб у оперативному наданні 
необхідних знань та більш масштабному охопленні різ них категорій державних 
службовців та посадових осіб мобільними формами професійного навчання. 

У 2009 році підвищили кваліфікацію 82246 державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування (53847 — державних службовців, 28399 — посадових 
осіб місцевого самоврядування), що на 14,8 % більше ніж в минулому році (2008 — 
71331 осіб, 2007 — 70 756) (2008 — 77347 осіб). 

— 4762 особи підвищили кваліфікацію в Інституті підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 
та її регіональних інститутах (3306 — державних службовців, 1456 — посадових 
осіб місцевого самоврядування) (2008 — 5555 осіб);

— 63159 осіб підвищили кваліфікацію у центрах перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (36216 — 
державних службовців, 26943 — посадових осіб місцевого самоврядування) 
(2008 — 59630 осіб);

— 5207 державних службовців підвищили кваліфікацію у галузевих закладах 
післядипломної освіти (2008 — 6346);
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— 9118 державних службовців підвищили кваліфікацію в рамках щорічного Всеук-

раїнського конкурсу „Кращий держаний службовець” (2008 — 5816 осіб).

Аналіз професійного розвитку персоналу органів влади в Україні та вивчен-
ня світового досвіду з цього питання чітко виокремлюють низку проблем, які 
впливають на інституційний розвиток системи професійного навчання дер-
жавних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні. 

Головні з них: 

— відсутність стандартів управлінських послуг та низький рівень їх надання; 

— загострення дефіциту компетентності, низький професіоналізм державних 
службовців; 

— діюча кадрова політика (відбір, конкурс, призначення тощо) не передбачає 
існування обов’язкової професійної підготовки претендентів на посади;

— відсутність наступності, ситуативність та перервність у професійному навчанні 
кадрів;

— невідповідність змісту навчання змісту професійної діяльності кадрів органів 
влади;

— практично відсутнє підвищення кваліфікації осіб, що займають вищі керівні 
посади в органах законодавчої та виконавчої влади (часто вони віднесені до 
категорії політичних посад), професіоналізм цих посадовців досить часто не є 
пріоритетним чинником;

— діюча система професійної підготовки персоналу органів влади не забезпечує 
вплив отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня на професійну кар’єру;

— нечітка взаємозалежність рівня знань, результатів та періодичності підвищення 
кваліфікації з умовами оплати праці та просування по службі;

— не впроваджено єдиної системи оцінювання та стимулювання державних служ-
бовців та посадових осіб місцевого самоврядування до професійного навчання;

— обмеженість та неефективне використання фінансових та матеріально-технічних 
ресурсів не сприяє належній ефективності навчального процесу щодо підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів органів влади.

Особливість професійного навчання державних службовців в Україні поля-
гає у тому, що наразі функціонує достатньо формалізована система, яка зосе ре-
дже на здебільшого на освітніх програмах і недостатньо використовує аналіз прак-
тич них потреб у професійній підготовці, зокрема, бракує програм, спрямованих 
на підго тов ку до виконання конкретних завдань на робочих місцях.

— Незадовільним є сучасний процес формування програм підвищення про-
фесійної ква ліфікації. 

— Не проводиться аналіз навичок, які необхідні для виконання професійних 
обов’язків, ще меншим чином враховуються потреби, пов’язані з реформою 
державної служби та з лідерськими навичками, необхідними для сприяння та 
успішного управління змінами. 

— При розробці навчальних програм недостатньо проводиться аналіз знань, умінь 
і установок, потрібних для виконання дер жав ними службовцями функціональних 
завдань, які є актуальними сьогодні та будуть актуальними в майбутньому, а також 
спеціальних знань і умінь, потрібних для сприяння створенню більш професійної 
державної служби.
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Такий підхід потребує впровадження низки інновацій з урахуванням кращого 
міжнародного досвіду.

Світовий досвід свідчить, що одним з ключових завдань процесу рефор-
мування державної служби стає створення прямої кореляції між службовим 
просуванням і оплатою праці з рівнем кваліфікації службовця, його компе-
тентністю та діловими якостями. Установлення такого зв’язку надає кожному 
державному службовцю можливість підвищити зацікавленість і відповідальність 
за свій професійний розвиток. Однак, створення системи впливу навчання на 
кар’єрне просування державних службовців вимагає внесення низки змін до 
наявних організаційно-правових засад державної служби в Україні. 

З огляду на зазначене заслуговують уваги окремі приклади організації 
професійного навчання працівників органів влади в країнах європейської 
спільноти.

ВИВЧАЮЧИ КРАЩІ МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИВИВЧАЮЧИ КРАЩІ МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ

Розв’язання проблем підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
від професійної компетентності яких залежить успіх розпочатих у країні 
прогресивних перетворень, значною мірою залежить від ефективної 
модернізації вітчизняної системи професійного навчання, орієнтованої на 
використання кращого світового досвіду.

Для України цінним є приклад зарубіжних країн щодо організації безпе-
рервної освіти державних службовців. Оскільки більшість розвинених країн 
мають значний позитивний досвід у підготовці фахівців у галузі державної 
служ би та державного управління, варто звернути увагу на особливості 
організації професійного навчання в тих країнах, де ключова роль держави в 
ефективній організації професійного розвитку персоналу органів влади 
вплинула на успіхи соціально-економічному розвитку.

Система підготовки державних службовців у ФранціїСистема підготовки державних службовців у Франції
Правовою основою системи навчання державних службовців у Франції є загальний 
статут державної служби (Закон від 13 липня 1983 року), який визначає, що 
державні службовці мають право на постійне навчання та можуть бути зобов’язані 
пройти професійну підготовку. 

Французька система державної служби є системою кар’єрного просування.

Головне управління державної служби (DGAFP) є центральним органом, який 
відповідає за загальне регулювання політики в галузі професійної підготовки 
державних службовців та підготовку вищого корпусу державних службовців. 

Для державної цивільної служби існують не спеціалізовані школи, такі як 
Національна школа адміністрації (ENA) та 5 регіональних інститутів адміністрацій 
(IRA), спеціалізовані школи у різних адміністративних сферах (податки, митниця, 
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безпека, здоров’я, охорона праці) і в технічних сферах (агрономія, лісове госпо-
дарство, будівництво, видобуток). ENA і IRA підзвітні Міністерству державної служби, 
а спеціалізовані школи — міністерствам, що відповідають за відповідні питання.

У Франції існує багато установ, що відповідають за професійну підготовку 
державних службовців: адміністративні школи здебільшого організують початкову 
підготовку, постійне навчання (підвищення кваліфікації) організовується самими 
адміністраціями, представниками приватного сектору, а також адміністративними 
школами. 

Початкова підготовка є важливою для найвищого корпусу державних службовців 
та керівників середньої ланки. Вона проводиться адміністративними школами (їх 
існує близько 50-ти), які належать до системи державної служби. Прийом до школи 
здійснюється через складання конкурсних іспитів. Студенти, які успішно складають 
вступні іспити, приймаються у школу в якості державних службовців. Протягом 
навчання студентам виплачується зарплата. Складання іспиту наприкінці навчання 
забезпечує довгострокове перебування на державній службі. 

Професійна підготовка державних службовців зорієнтована не на академічні, а на 
практичні питання. Академічні знання мають бути освоєні студентами перед вступом 
в адміністративну школу та перевіряються конкурсними вступними іспитами. Деякі 
навчальні курси можуть бути обов’язковими для державних службовців, наприклад, 
при переході на посади вищого керівництва. Крім того, державні службовці мають 
індивідуальне право на безперервне навчання на базі 20 навчальних годин на рік, 
який може накопичуватися протягом 6 років.

Крім адміністративних шкіл у Франції також є департаменти з питань навчання 
всередині державних адміністрацій, які забезпечують підвищення кваліфікації. 
Приватний сектор також бере активну участь у підготовці державних службовців, 
на підставі контрактів з адміністраціями. 

Незважаючи на велику кількість установ та центрів прийняття рішень в 
галузі підготовки кадрів, французька система підготовки державних службовців 
є цілісною, не затратною і ефективною. 

Система підготовки державних службовців у ПольщіСистема підготовки державних службовців у Польщі

Специфіка державної служби Польщі полягає в тому, що корпус державної 
служби включає тільки ті посади, на які поширюється влада Прем’єр-міністра 
(тобто, центральна адміністрація і воєводства). Ті, хто підпорядковується іншим 
конституційним органам влади (парламент, президент, омбудсмен, 
Конституційний суд, Верховна контрольна палата і т. п.), не включені в Корпус 
державної служби. Міністри, державні секретарі, заступники секретарів і 
воєводств, губернатори і їх заступники належать до політичної сфери і не 
включені до державної служби.

Корпус державної служби поділяється на 2 категорії:

1) працівники державної служби, які працюють на основі трудового договору; 

2) державні службовці, які працюють на основі призначення. 

Співробітники, які вперше вступили на державну службу, мають пройти підготовчу 
службу, яка не перевищує 4 місяці і завершується складанням іспиту.

Основні правові акти, що регулюють професійну підготовку державних служ-
бовців: 



118

— Закон про державну службу, листопад 2008 року (глава 8 „Навчання та розвиток 
в державній службі”).

— Положення Прем’єр-міністра про підготовку фахівців в галузі державної служби, 
квітень 2007 року. 

— Важливим елементом системи професійної підготовки є тренінги. 

— центральні тренінги — плануються, організовуються і керуються главою дер-
жавної служби;

— генеральні тренінги — плануються, організовуються і куруються Офісом Гене-
ральних Директорів; 

— навчання за індивідуальними програмами професійного розвитку членів 
Корпусу державної служби — планується, організовуються і керуються Офісом 
Генеральних Директорів за погодженням з членом Корпусу державної служби, 
що працює у цьому офісі; 

— спеціалізовані тренінги — плануються, організовуються і керуються Офісом Гене-
раль них Директорів, зокрема, відповідаючи на навчальні потреби самого офісу.

Ключовим інститутом в системі професійної підготовки державних службовців є 
Національна школа публічного адміністрування. Студенти набираються на навчання за 
допомогою відкритих і конкурентних процедур набору. Випускники після закінчення 
навчальної програми автоматично приймаються на державну служ бу. Вони можуть 
вільно обирати посаду з числа тих, що передбачаються Пре м’єр-мі ністром для 
випускників. Випускники закладу зобов’язані зайняти посади в цент ральних органах 
державної влади протягом мінімум 5 років після завершення навчання. 

Програма підготовки є міждисциплінарною. Програмою пропонується повна необ-
хідна підготовка для тих, хто готується зайняти керівну, експертну або управлінську 
посаду на державній службі Польщі на центральному і провінційному рівнях. 

Національна школа публічного адміністрування займається і підвищенням про-
фесійної кваліфікації осіб, що вже працюють в органах публічної адміністрації.

Навчальні курси адресовані ретельно підібраним групам слухачів.

KSAP організує різні семінари і навчальні курси, що включають одночасно вивчення 
іноземної мови, вивчення законодавства, міжнародних та європейських відносин, 
економіки тощо. 

Більшість навчальних програм планується, організовується та фінансуються 
децентралізовано і залежить, в основному, від зобов’язань Генеральних Директорів 
у міністерствах і центральних офісах, а також від бюджету відповідної установи. 

Нинішнє бачення професійної підготовки в державній службі полягає в 
тому, що важливо враховувати взаємозв’язок між формами навчання та 
потребами в навчанні. Вибір „постачальника” навчальних послуг повинен 
проводитися через тендерні процедури, що мають визначати загальні умови, 
які повинні задовольнятися за рахунок тренінг-провайдера. Таким чином, в 
основному приватний сектор, в меншій мірі університети і дослідницькі 
аналітичні центри, здійснюють підготовку до державної служби. 

Система підготовки державних службовців у ЛатвіїСистема підготовки державних службовців у Латвії
Правовою базою системи підготовки державних службовців у Латвії є Закон про 
державну службу (від 2001 року) та відповідні підзаконні акти, що затверджуються 
постановами Кабінету Міністрів. 
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Загальні принципи організації системи професійної підготовки державних служ-
бовців розроблені у відповідності з основними підходами до системи посад дер-
жавної служби. Вимогами для участі у конкурсі є необхідні професійні навички 
та компетенції, що визначені для кожної окремої посади, яку займає державний 
службовець, в каталозі робіт, який є деталізованим конкретною установою. 

У Латвії немає спеціальної початкової підготовки державних службовців. Вимога 
вищої освіти для подання на посаду державної служби гарантує, що тільки 
особа, яка має диплом про вищу освіту може брати участь у конкурсі. Очікувана 
професійна спеціалізація для заявників визначається конкурсними вимогами та 
перевіряється через конкурс. 

Багато державних службовців продовжують навчання в університетах під час 
перебування на державній службі на вечірній, заочній або дистанційній формах 
навчання. Безперервне навчання в університетах або інших вищих навчальних 
закладах є найбільш популярною формою професійного розвитку державних 
служ бовців у Латвії. 

Основною установою, що надає послуги з підвищення кваліфікації для центральної 
адміністрації є Латиська школа публічного адміністрування (ЛШПА). Починаючи 
з 2005 року, Школа забезпечує професійну підготовку не тільки для державних 
службовців, а й для усіх працівників державних установ. Але адміністрація школи 
не має монополії на забезпечення професійної підготовки, навчальні послуги 
приватного сектору є також затребуваними. У таких випадках „навчальні послуги” 
можуть закуплятися державними установами відповідно до Положення про 
державні закупівлі.

Підвищення кваліфікації співробітників місцевої адміністрації організовується 
навчальним центром муніципалітетів, що створений як об’єднана компанія 
муніципалітетів. 

Пріоритетні навчальні програми розробляються згідно з держзамовленням на 
підготовку, що видається Державною канцелярією, яка визначає пріоритети, 
завдання школи на певний період часу. 

Крім описаної системи навчання державних службовців ЛШПА існує також велика 
кількість навчальних ініціатив в міністерствах, державних установах та їх підрозділах. 
Часто запит на підготовку надходить безпосередньо в установи, які відповідальні 
за впровадження нових правил або важливих реформ і навчання організовується 
безпосередньо в міністерствах без участі ЛШПА. 

Основне фінансове джерело для професійної підготовки державних службовців — 
державний бюджет. 

Більшість країн, і не лише з перехідною економікою, переживають період 
значних змін сфери державної служби. Ці зміни прискорюються такими чин-
никами, як глобалізація, вимога прозорості діяльності державних органів, 
вступ до ЄС або іншими значними змінами. 

Це призводить до поширення усвідомлення того, що державна служба в 
процесі змін потребує людей, підготовлених не лише у своїй суто професійній 
сфері, але й у галузі управління та лідерства.

У цілому можна стверджувати, що загальною є тенденція до більш 
прикладної підготовки, орієнтованої на здобуття навичок як для лідерів, так і 
для керівників та адміністраторів нижчого рівня. Загальною вважається 
підготовка з лідерства, управління та специфічних навичок, пов’язаних з 
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виконанням професійних обов’язків, від уміння користуватися комп’ютером 
до аналізу політики.

Залежно від національної практики та традицій набувають відмінностей й 
Інституційні заходи щодо забезпечення професійної підготовки. 

У деяких країнах існує міцна академічна традиція, наприклад, у Франції 
(Національна школа управління). Проте і тут існує чітко визначений зв’язок із 
державною службою. Віце-президент ради і генеральний директор адміністрації 
та державної служби входять до правління цього закладу за посадою, а інші 
державні службовці виступають у ньому у якості представників окремих 
міністерств. До того ж більшість викладацького складу школи становлять 
фахівці-практики.

У Великій Британії центральним освітнім закладом у галузі професійної підготовки 
є Центр управління державною службою, який утворює директорат в офісі Кабінету 
міністрів. 

У Фінляндії Фінський інститут державного управління („НАШ”) був започаткований 
як установа з професійної підготовки без відриву від основної роботи. Три роки 
тому його реструктурували у компанію з обмеженою відповідальністю із часткою 
державної власності у 60% статутного фонду. Цей заклад здійснює програми з 
підвищення кваліфікації і надає консультативні послуги фінській державній службі 
та закордонним споживачам.

В Ірландській державній службі вже понад сорок років існує підрозділ, що 
займається професійною підготовкою держслужбовців і є водночас структурною 
одиницею міністерства фінансів (а міністерство несе відповідальність за весь обсяг 
функцій управління державної служби). 

Його роль традиційно полягала у виробленні політики в галузі підвищення 
кваліфікації держслужбовців, стимулюванні та координуванні діяльності з 
професійної підготовки у галузевих міністерствах і в централізованому виробленні 
програми з професійної підготовки державних службовців. З часом Центр профе-
сійної підготовки державних службовців реорганізувався у Центр управління та 
організаційного розвитку і, додатково до його традиційних функцій, його роль 
на сьогодні охоплює консультування міністерств з забезпечення професійної 
під готовки із зовнішніх джерел. Серед останніх головним є інститут державного 
управління, який розробив широку програму професійної підготовки державних 
службовців та інших співробітників громадської сфери, а також освітню програму 
(він отримав статус університету), консультаційні послуги (на національному та 
інтернаціональному рівні), та дослідницьку базу.

Іншими словами, чим більша потреба в покращенні загальноосвітнього 
рівня державних службовців, тим більша потреба спиратися на кращі навчальні 
заклади у галузі фахової підготовки державних службовців.

Міжнародний досвід свідчить, що успіх позитивних соціально-еконо-

міч них перетворень напряму залежить від ефективності державної по-

літики щодо професійного розвитку кадрів органів влади та політичної 

відповідальності уряду за модернізацію системи професійного навчання 

державних службовців з урахуванням вимог часу. 
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ВІХИ РОЗВИТКУ: ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ВІХИ РОЗВИТКУ: ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ 
ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Аналіз чинних законодавчих і нормативних документів за період 1993—
2010 років свідчить про те, що на даний час в Україні, в основному сформовано 
правове поле діяльності системи професійного навчання державно-
управлінських кадрів. 

Основними з них є: Конституція України; закони України, „Про вищу освіту”, „Про 
державну службу”,„Про службу в органах місцевого самоврядування”; „Про систему 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” 
від 30.05.1995 № 398, „Про стратегію реформування системи державної служби 
в Україні” від 09.11.2000 № 599; постанови Кабінету Міністрів України: „Про 
затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, 
установ і організацій” від 08.02.1997 № 167, „Про затвердження положень про 
прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної 
академії державного управління при Президентові України, а також переліку 
органів, де проводиться стажування слухачів Академії” від 14.04.2004 № 468, „Про 
затвердження Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-
професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю „Державна 
служба” в освітній галузі „Державне управління” та працевлаштування випускників” 
від 26.05.2005 № 402, а також інші нормативно-правові акти з питань державної 
служби і професійного навчання державних службовців.

З метою удосконалення організації професійного навчання дер жав них 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Го ловдерж-

службою протягом 2008—2009 років ініційовано прийняття низки 

нормативно-правових актів, які регулюють питання запровадження 

сучасних форм професійного навчання державних службовців та поса-

дових осіб місцевого самоврядування в галузі знань „Державне управління”, 

а також забезпечують ефективне використання бюджетних коштів в рамках 

державного замовлення шляхом створення конкурентного середовища 

на ринку надання освітніх послуг у галузі знань „Державне управління”. 

Насамперед це:

— постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 974 „Про затвер-
дження Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної 
інтеграції України на 2008—2011 роки”. 

Державну цільову програму підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008—2011 
роки розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 
04.06.2008 № 798-р „Про затвердження Концепції Державної цільової програми 
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підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської 
та євроатлантичної інтеграції України на 2008—2011 роки” з метою належного 
забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
фахівцями, що здатні компетентно виконувати зазначені завдання на державному, 
регіональному і місцевому рівні, створення ефективної системи підготовки, 
перепідготовки та підвищення їх кваліфікації; 

— постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 № 572 „Про внесення 
зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 
1994 р. № 423”;

Постановою передбачено прийняття на державну службу без конкурсного відбору 
або стажування випускників вищих навчальних закладів, що здобули вищу освіту 
за спеціальностями галузі знань „Державне управління”, у державні органи, які 
направляли їх на навчання за державним замовленням;

— постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 563 „Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. 
№ 468”;

Постановою приведено текст положень про прийом та працевлаштування ви-
пуск ників Національної академії у відповідність із Указом Президента України від 
02.06.2006 № 474 „Про деякі питання Національної академії державного управ-
ління при Президентові України” стосовно модернізації системи професійного 
на вчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, 
удос  ко на лення організації підготовки фахівців в освітній галузі „Державне управ-
лін ня” в На ціональній академії, реалізації узгоджених пропозицій щодо вимог до 
стажу державної служби, перебування у кадровому резерві, категорійності по-
сад, порядку визначення страхового стажу за період роботи на підприємствах, в 
установах, організаціях для слухачів Національної академії, які приймаються на 
навчан  ня за державним замовленням, запровадження вступного випробування 
з іноземної мови для вступників на денну форму навчання, а також дасть змогу 
всту  пати до Національної академії поза конкурсом переможцям та лауреатам 
щоріч ного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1152 
„Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний 
служ бовець” та особам, яким законами України „Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3551-ХІІ із змінами, „Про статус 
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно биль ської 
катастрофи” від 28.02.1991 № 796-ХІІ із змінами надано таке право. Упоряд-
ковано пере лік органів, у яких в 2008—2012 роках буде проводитись ста-
жування слухачів Націо нальної академії;

— постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1136 „Про внесення 
змін до пунктів 8 і 10 Положення про систему підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації державних службовців”. 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1152 „Про 
проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” 
(далі — Конкурс) та від 27.12.2008 № 1136 „Про внесення змін до пунктів 8 і 10 
Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
08.02.1997 № 167, у 2009 році Конкурс проведено як вид підвищення кваліфікації 
державних службовців;
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— постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року № 665 „Про 
доповнення Положення про прийом слухачів до Національної академії 
державного управління при Президентові України”; 

Постановою приведено розмір стипендіального забезпечення слухачів Національної 
академії державного управління при Президентові України з 1 вересня 2009 р. 
у відповідність до вимог бюджетного законодавства, а також запроваджено 
обов’язкове відпрацювання аспірантами і докторантами, які навчалися за денною 
формою та державним замовленням, не менше п’яти років на посадах в органах 
державної влади або в органах місцевого самоврядування в разі, коли вони після 
закінчення навчання не розпочали займатися науково-педагогічною чи науковою 
діяльністю у сфері державного управління;

— постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 789 „Про затвер-
дження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програ-
мою підготовки магістрів за спеціальністю „Державна служба” галузі знань 
„Державне управління” та працевлаштування випускників”;

Постановою удосконалено порядок прийому осіб на навчання за освітньо-про-
фесійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю „Державна служ-
ба” галузі знань „Державне управління”, організацію навчального процесу, дер-
жавних іспитів та захисту магістерських робіт, працевлаштування випускників, 
передбачено цільову підготовку державних службовців та посадових осіб місце-
вого самоврядування за денною, заочною, вечірньою, заочною-дистанційною 
формами; запроваджено укладання трьохсторонньої угоди між органом 
державної влади чи місцевого самоврядування, вищим навчальним закладом 
та слухачем у разі зарахування на навчання; визначено умови відшкодування 
вартості навчання у випадку встановлення факту нецільового використання 
бюджетних коштів;

— наказ Головного управління державної служби України 23.02.2009 № 49 
„Про затвердження Порядку конкурсного відбору до мережі навчальних 
закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення квалі фікації 
державних службовців і посадових осіб місцевого самовря дування за 
державним замовленням”; 

Наказ підготовлено з метою створення умов конкурентного середовища 
у сфері професійного навчання працівників державних установ і органів 
місцевого самоврядування, економії та оптимізації використання бюджетних 
коштів, підвищення якості надання освітніх послуг за напрямом 1501 „Державне 
управління”;

— постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 № 572 „Про внесення 
зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.1994 
№ 423”; 

Передбачено прийняття на державну службу без конкурсного відбору або 
стажування випускників вищих навчальних закладів, що здобули вищу освіту 
за спеціальностями галузі знань „Державне управління”, у державні органи, які 
направляли їх на навчання за державним замовленням;

— наказ Головдержслужби України від 03.10.2008 № 269 „Про затвердження 
Положення про здійснення моніторингу працевлаштування магістрів 
галузі знань „Державне управління”;
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Наказом запроваджено облік кадровими службами органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування кар’єрного просування випускників магістерських 
програм в галузі знань „Державне управління”, які навчалися за державним 
замовленням на виконання вимог, визначених відповідними постановами Кабінету 
Міністрів України;

 — наказ Головдержслужби від 23.02.2010 № 49 „Про затвердження мето-
дичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних 
службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кра щий дер-
жавний службовець”.

Наказом надані рекомендації органам виконавчої влади щодо ресурсного 
використання можливостей Конкурсу в системі роботи з персоналом органів 
виконавчої влади.

 Відповідно до пп. 24, 25 Порядку проведення щорічного Всеукраїнського 
конкурсу „Кращий державний службовець” (постанова КМУ від 19.09.2007 
№ 1152) переможці та лауреати Конкурсу: 

— користуються правом цільового направлення та вступу поза конкурсом до 
Національної академії державного управління при Президентові України, її 
регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять 
підготовку фахівців за спеціальностями освітньої галузі „Державне управління” 
(п. 15 постанови КМУ № 468); 

— рекомендуються для проходження стажування в центральних органах 
виконавчої влади та інституціях державного управління за кордоном; 

— рекомендуються для зарахування до кадрового резерву на вищі посади 
в державному органі, в якому вони працюють, або на відповідні посади в 
державних органах вищого рівня; 

— Організаційним комітетом вносяться пропозиції керівникам державних 
органів, у яких працюють переможці та лауреати, щодо дострокового 
присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до зако-
нодавства.

Пунктом 8 Положення про систему підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців (постанова КМУ від 08.02.1997 
№ 167), самостійне навчання (самоосвіта) участь у щорічному Всеукраїнському 
конкурсі „Кращий державний службовець” віднесено до основних видів підви-
щення кваліфікації державних службовців. 

Відповідно до п. 15 Положення про прийом слухачів до Національної ака-
де мії державного управління при Президентові України (постанова КМУ від 
14.04.2004 № 468), у разі успішного складення вступних екзаменів поза кон-
курсом приймаються особи, які відповідають умовам прийому до Націо нальної 
академії та є переможцями і лауреатами щорічного Всеук раїнського конкурсу 
„Кращий державний службовець”.

Відповідно до п. 6. Порядку проведення конкурсу із зарахування до кад-
рового резерву на посади державних службовців першої — третьої категорії, 
призна чення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету 
Міністрів України та Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ від 21.02.2007 
№ 243) переможці та лауреати щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий 



125

державний службовець” є претендентами для зарахування до кадро вого ре-
зер ву на посади державних службовців першої — третьої категорії, при зна-
чення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів 
України та Кабінетом Міністрів України, і зараховуються до кадрового резерву 
без конкурсного відбору за умови подання документів у визначений строк.

Таким чином, Головним управлінням державної служби України протягом 
останнього року здійснено заходи стосовно впровадження єдиних державних 
стандартів під го товки державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування за спе ціальностями галузі знань „Державне управління”, а також 
включення до видів під вищення кваліфікації інноваційних, інтерактивних форм 
навчання, максимально орієн тованих на потреби органів влади та ефективне 
використання бюджетних коштів. 

Сформована нормативно-правова база щодо професійного навчання 
персоналу органів влади дає змогу пропонувати уряду ефективну стратегію 
модернізації системи професійного навчання, реалізація якої посилює вплив 
уряду на підвищення професіоналізму державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування.

СУТЬ ЗМІН І ПЕРСПЕКТИВИ: ЯК ЗАБЕЗ ПЕЧИТИ СУТЬ ЗМІН І ПЕРСПЕКТИВИ: ЯК ЗАБЕЗ ПЕЧИТИ 
ЕФЕКТИВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕФЕКТИВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
ПЕРСОНАЛУ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СЛУЖБІ ПЕРСОНАЛУ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СЛУЖБІ 
В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯВ ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Виклики сучасної епохи розвитку українського суспільства актуалізували 

завдання щодо модернізації системи професійного навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Адже тільки 

про фесійна, ефективно діюча система державної служби здатна підвищити 

якість функціонування як суспільства в цілому, так і кожного громадянина 

зокрема. На це націлена більшість державних проектів з кадрових 

політики в органах влади.

Світовий досвід свідчить, що в кризові ситуації періодично потрапляють усі країни, 
але вихід з них здійснюється, як правило, завдяки ефективним змінам у системі 
державного управління.

Разом з тим, недостатній рівень знань і умінь багатьох посадовців, неспроможність 
ними приймати адекватні до викликів сучасного середовища рішення та 
організовувати їх якісне та ефективне виконання, призводить до виникнення 
кризових ситуацій в суспільстві, занепаду економіки, погіршення якості життя 
громадян. У сучасній Україні стала цілком очевидною необхідність активних дій 
щодо модернізації професійного навчання державних службовців з урахуванням 
кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду. Адже проблема дефіциту підготов-
лених відповідно до сучасних вимог українського суспільства державних служ-
бовців зберігає свою гостроту.



126

З огляду на зазначене, важливим чинником професіоналізації державної 
служби стає професійне навчання державних службовців, здатних кваліфіковано 
відповідати на соціально-орієнтовані вимоги, які пред’являються суспільством 
до їх професіоналізму, якісно виконувати свої функціональні обов’язки в 
ситуаціях постійних змін, неузгодженості нормативно-правового забезпечення, 
кризових явищ, усвідомлювати необхідність безперервного професійного та 
особистісного розвитку.

Система професійного навчання державних службовців має носити 
випере джальний характер щодо поставлених завдань соціально-економічного 
розвитку країни та формування національної еліти професіоналів в галузі 
державного управління.

Система підготовки державних службовців в Україні охоплює велику кількість 
установ, регулюється на різних рівнях законодавства і має ті самі недоліки, 
які притаманні загальній системі організації державного управління. Успішне 
здійснення реформи системи професійного навчання буде залежати від цієї більш 
широкої інституційної реформи державного управління, а також від політичної 
волі уряду та бажання прийняти необхідні зміни. 

Для того щоб забезпечити високий рівень професійної компетентності 
управлінських кадрів упродовж усієї їхньої професійної діяльності, оперативність 
прийняття управлінських рішень, передачу кращого управлінського досвіду, 
методів та прийомів державного управління необхідно здійснити перехід до 
безперервного навчання фахівців у сфері державного управління. У цьому зв’язку 
система безперервної професійної освіти державних службовців передбачає: по-
перше, надання фахівцям спеціальної підготовки в галузі державного управління; 
по-друге, перепідготовку фахівців, що мають вищу освіту, й надання їм кваліфікації в 
галузі державного управління; по-третє, постійне підвищення кваліфікації фахівців 
у галузі державного управління; по-четверте, стимулювання державних службовців 
до свідомої самоосвіти в галузі їхньої професійної діяльності.

З цією метою пропонується затвердити постановою Кабінету Міністрів 
України нове Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 
яка стає рольовим документом для системи професійного навчання персоналу 
органів влади, вперше на державному рівні декларуючи урядову політику 
щодо об’єднання вимог до професійного навчання як державних службовців, 
так і посадових осіб місцевого самоврядування. 

Важливу роль в запровадженні запропонованих змін є затвердження та 
поетапна реалізація Концепції програми модернізації системи професійного 
навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 
яка враховує загальні тенденції кращого світового досвіду щодо розвитку 
персоналу органів влади та орієнтується на удосконалення вітчизняної мережі 
навчальних закладів системи професійного навчання, покращення якості 
процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у сфері 
державного управління.

Концепція програми модернізації системи професійного навчання держ авних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування дасть змогу у короткі 
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терміни вирішити найболючіші проблеми розвитку системи про фесійного навчання 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, серед яких:

— урегулювання правового статусу навчальних закладів, які надають освітні послуги 
у сфері державної служби та служби в органах місцевого само врядування;

— розробка нових навчальних програм, які мають бути орієнтовані на кар’єрний ріст 
державних службовців і передбачають перехід від нижчих до вищих категорій;

— усунення недоліків в методиці оцінки навчальних потреб;

— запровадження системного планування професійного розвитку викла дацького 
складу навчальних закладів; 

— актуальним є питання посилення мотивації кращих державних службовців до 
навчання та підвищення кваліфікації, а також практичної професійної підготовки. 
Можливим є використання механізмів міжнародного обміну викладачами та 
залучення викладацьких кадрів, що задіяні у приватному секторі;

— важливим також є приведення вартості навчання у відповідність із якістю навчаль-
ної послуги, забезпечення цільового використання державного замов лення на 
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу органів влади;

— подальшого розвитку та застосування після завершення кожного навчаль ного 
курсу та в кінці загального терміну навчання потребує система оцінки якості 
підготовки фахівців. 

Пріоритетне значення в питаннях модернізації системи професійного 
навчання набуває реалізація Концепції реформування системи підвищення 
кваліфікації персоналу органів влади.

Згадана Концепція має на меті розв‘язання найпроб лемніших питань функціо-
нування галузі: 

— відсутність єдиної державної політики щодо забезпечення правового стату су 
навчальних закладів (різне підпорядкування галузевих закладів після дип ломної 
освіти, обласних цент рів перепідготовки та підвищення кваліфікації не сприяє 
ефективній реалізації єдиної державної політики щодо підвищення профе-
сіоналізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування); 

— відсутність єдиної стратегії щодо підпорядкованості і планування бюджетів 
навчальних закладів, які надають освітні послуги за напрямом 1501 „Державне 
управління” (кошти на під вищення кваліфікації працівників органів щороку 
визначаються окремим рядком у державному бюджеті у відповідності до потреб 
органів вла ди, але разом з тим функція контролю за їх цільвим використанням 
покла дена на місцеві бюджети, що в біль шос ті випадків спричиняє нецільо ве 
використання бюджетних коштів);

— створення єдиної державної системи закладів підвищення кваліфікації (підпо-
ряд кування Кабінету Міністрів України існуючої мережі закладів підвищення 
квалі фікації державних органів влади дозволить забезпечити створення урядової 
вертикалі системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування на базі існуючої мережі навчальних закладів 
перепідготовки та підвищення кваліфікації, що не потребуватиме додаткового 
виділення бюджетних коштів на форму вання матеріально-технічних засобів 
функціонування системи).

Мережа навчальних закладів, які здійснюють підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, може 
бути створена на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів (або 
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іншого провідного вищого навчального закладу, ліцензованого за освітнім 
напрямом 1501 „Державне управління”) з відповідним статусом провідного 
навчального закладу в системі професійного розвитку персо налу органів 
влади та самостійного органу, що має правосуб’єктність та підпорядковується 
Кабінету Міністрів України. 

Зазначений навчальний заклад має забезпечувати навчання державних службовців 
і посадових осіб місцевого самоврядування І—ІV категорій посад, методично-кон-
суль таційний супровід модернізації системи підвищення кваліфікації у відпо відності 
до вимог суспільства, конкурентоспроможність національної мережі навчальних 
закладів підвищення кваліфікації.

До структури провідного навчального закладу в системі професійного 
розвитку персоналу органів влади пропонується включити 27 регіональних 
навчальних центрів, що мають фінансуватися з державного бюджету. 

Зазначена позиція має врегулювати існуючу на сьогодні невизначеність правового 
статусу центрів, унеможливити ризик їхнього функціонування, оскільки існує тен-
денція до скорочення ресурсів, що спрямовуються на ці центри, зокрема у разі 
скорочення бюджетних асигнувань у зв’язку з економічною кризою. Необхідно 
застосувати комплексний підхід до визначення правового статусу і фінансування 
регіональних навчальних центрів та звести до мінімуму ризик їх закриття.

Крім офіційної інституціоналізації системи навчальних закладів підвищен-
ня кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого само-
врядування, провідний навчальний заклад у системі професійного розвитку 
персоналу органів влади повинен мати вирішальний вплив на навчальну 
діяльність галузевих закладів післядипломної освіти та здійснювати коор-
динацію на відповідність додержання вимог чинного законодавства навчальної 
діяль ності галузевих закладів післядипломної освіти, які мають ліцензію на 
післядип ломне навчання державних службовців з окремих дисциплін, і відпо-
відні контракти з державними органами.

Модернізація системи підготовки кадрів для державної служби та служби 
в органах місцевого самоврядування в Україні має бути орієнтована на 
реформи з встановленням чіткої і раціональної моделі інституційного механізму 
системи професійного навчання. 

Потребує вдосконалення і система державного замовлення на підготовку 
державних службовців з відповідною передачею цієї функції Кабінету Міністрів 
України.

Має бути удосконалено координацію процесу формування державного замовлення 
та фінансування програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 
державних службовців та контроль за цільовим використанням бюджетних коштів. 
З цією метою пропонується затвердити єдиний порядок підготовки магістрів за 
спеціальностями галузі знань “Державне управління“.

Загальна система професійного навчання державних службовців та поса-
дових осіб місцевого самоврядування повинна бути переорієнтована на 
раціональне використання фінансових ресурсів. 
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Слід здійснити перехід від формальної моделі навчання (раз на 5 років) до 
спеціалізованих, цілеспря мованих та більш компактних навчальних курсів 
відповідно до прак тичних потреб у галузі державного управління. 

Пріоритетного значення слід надати навчанню без відриву від виробництва 
замість реалізації дуже витратних академічних програм підготовки.

Для пошуку більш практично орієнтованої моделі професійної підготовки у цій сис -
темі слід на державному рівні звернутися до актуалізації програм підвищення ква -
ліфікації, адже вони є базою, спираючись на яку органи державної влади замов ляють 
теми та визначають осіб, яким належить пройти курси підвищення кваліфікації. 

Відсутність урядового рішення щодо розв’язання вищезазначених проблем призведе 
до подальшої депрофесіоналізації кадрового потенціалу державного управління, 
знизить якість надання управлінських послуг та спричинить поглиблення недовіри 
до державної служби з боку населення.

Саме тому основними причинами, які ведуть до необхідності модернізації системи 
професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого, можна 
назвати наступні:

1. Практика професіоналізації системи державної служби показує, що в Ук раїні 
простежується, з одного боку, системний підхід до роботи з кадрами, а з іншого — 
незабезпеченість державної влади кваліфікованим складом виконавців; відсутність 
у них необхідних професійних знань, навичок і вмінь, високої відповідальності за 
доручену справу, державницької позиції при розв’язанні поставлених завдань. 
Основними причинами цього явища є невідповідність професійних можливостей 
державних службовців новим умовам праці, демократизації, економічній та 
політичній конкуренції, управлінським функціям, які необхідно виконувати.

2. Державна служба в Україні законодавчо визначена як професійна діяль ність, що 
пов’язана з виконанням посадових повноважень як основного й єдиного виду 
діяльності, яка вимагає наявності необхідної кваліфікації. Вона здійснюється на 
основі законодавчо визначених прин ципів, серед яких провідне місце займає 
принцип професіоналізму.

3. Формування нового законодавства про державну службу в Україні ство рює всі 
передумови для підвищення ролі та значення державної служби як ефективного 
інструменту, що забезпечує реалізацію завдань і функцій державного управління 
в демократичній, правовій, соціальній державі.

 У змістовому плані державна стратегія кадрового забезпечення значною мірою 
має бути спрямована на ефективне використання людських ре сурсів на основі 
всебічного розвитку особи, збагачення її профе сіоналізму, ефективної реалізації 
її здібностей та особистих інтересів у трудовій діяльності.

4. Професіоналізм у державній службі — це передусім здатність державного 
службовця, колективу державних службовців визначати, з урахуванням умов 
і реальних можливостей, найбільш ефективні шляхи та способи реалізації 
поставлених перед ними завдань у межах нормативно-визначених повноважень 
та часу.

5. Професіоналізм формується на основі сучасних наукових досягнень та 
передового досвіду, творчого використання фахових знань, умінь і нави чок 
усіх службовців; оптимально можливого прояву здібностей, особистих якостей 
службовців, створення найбільш дієздатних колективів; повного використання 
професійно-творчого кадрового потенціалу органів державної влади та місцевого 
самоврядування.
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6. Особливість професіоналізму державних службовців зумовлена тим, що їх 
діяльність є інтелектуальною, психологічно насиченою, безпосередньо не 
пов’язаною зі створенням матеріальних цінностей, але такою, яка водночас за-
безпечує раціональність, гармонійність і ефективність сус пільного роз вит ку, 
що додає авторитету владі і належної гарантії гро мадянам країни.

7. Основними чинниками, що стимулюють розвиток професіоналізму дер жавних 
службовців є їх власна (індивідуальна) система цінностей як суб’єктів управління: 
рівень інтелектуального розвитку, внутрішньої культури, професійної підготовки, 
психологічної, інформаційної, аналі тичної культури, стан дотримання принципів 
відповідальності, обов’яз ковості та компетентності, сформованим відчуттям 
відповідальності перед своїх народом та державою.

8. Професіоналізація державної служби дасть змогу оптимізувати функції усіх ланок 
державного управління і створити на цій основі раціональну структуру органів 
державної влади, встановити зміст управлінської праці в умовах формування 
ринкових відносин, що сприятиме розробленню оптимальної системи профе-
сійного розвитку державних службовців, управлінню професійною кар’єрою та 
системою соціального захисту державних службовців.

 Для розв’язання зазначених проблем необхідно:

— привести у відповідність із кращими світовими практиками та загаль-

ноєв ропейськими принципами  систему професійного навчання 

дер жавних службовців;

— забезпечити пропорційне територіальне розташування установ 

системи професійного навчання державних службовців на основі 

конкурсного відбору;

— забезпечити цільове професійне навчання державних службовців 

на основі державного замовлення протягом усього періоду 

перебування на державній службі;

— забезпечити випереджальний характер професійного навчання, 

постійну актуалізацію програм перепідготовки та підвищення ква  лі-

фікації і стан дартів професійної підготовки державних службовців;

— розширити спектр освітньо-професійних програм професійного 

навчання державних службовців;

— забезпечити широке застосування кращого вітчизняного й 

закордонного досвіду професійного навчання державних 

службовців; 

— забезпечити залучення кращих науково-педагогічних працівників, 

керів ників і провідних спеціалістів органів державної влади та 

місцевого самоврядування до процесу професійного навчання; 

— забезпечити ефективне державне управління системою професійної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів органів 

державної влади та місцевого самоврядування.
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Безперечно, самого лише визнання актуальності вищевикладених проблем 
недостатньо. 

Отже, пропозиції щодо професіоналізації державної служби поєднують:

• подальшу розробку нормативно-правової бази щодо формування 
кваліфікованих кадрів державної служби;

• створення необхідних умов для реалізації рівних прав громадян на доступ 
до державної служби відповідно до професійної підготовки;

• постійне оцінювання стану професійної підготовки державних службовців 
на основі моніторингу кадрових служб;

• координацію діяльності державних органів влади, які вирішують завдання 
щодо забезпечення професіоналізації державної служби;

• контроль діяльності всіх суб’єктів реалізації кадрової політики в сфері 
державної служби, включаючи при цьому заклади освіти;

• розвиток інфраструктури, яка забезпечує освітній процес державних 
службовців, а також системи навчально-методичного забезпечення всіх 
форм навчання;

• організацію розробок та реалізацію місцевих та загальнодержавних 
програм професіоналізації державної служби;

• поєднання фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних служ-
бов ців, розробку навчальних програм та використання інноваційних 
технологій в навчальному процесі;

• забезпечення підготовки педагогічних кадрів для навчання державних 
службовців за всіма її формами;

• постійний контроль за використанням матеріальних і фінансових ресурсів 
у сфері підготовки державних службовців та якісного рівня діяльності 
навчальних закладів;

• вивчення міжнародного досвіду з проблем професіоналізації державної 
служби та використання цієї практики в нашій державі.

Урахування цих особливостей та пропозицій сприяло б удосконаленню всього 
процесу професіоналізації державної служби. 

В умовах соціально-економічних реформ, які розпочинаються в Україні, 

модернізація професійного навчання державних службовців набуває 

вирі шального значення.
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ДОДАТОК 3.1ДОДАТОК 3.1

проект

Кабінет  Міністрів  України

РОЗПОРЯДЖЕННЯРОЗПОРЯДЖЕННЯ

від _____________2010 р. № ______від _____________2010 р. № ______

КиївКиїв

Про схвалення Концепції Про схвалення Концепції 
Програми модернізації системи професійного Програми модернізації системи професійного 

навчання державних службовців та посадових осіб навчання державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядуваннямісцевого самоврядування

на 2010—2015 рокина 2010—2015 роки

1. Схвалити Концепцію програми модернізації системи професійного навчання державних служ-

бовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 2010—2015 роки.

2. Визначити Головне управління державної служби України державним замовником Програми.

3. Головному управлінню державної служби України разом із зацікавленими центральними 

органами виконавчої влади розробити і подати у двомісячний термін Кабінетові Міністрів 

України проект Програми модернізації системи професійного навчання державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування на 2010—2015 роки.

 Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
Кабінету Міністрів України
від „___” ________ 2010 р. №____

Концепція програми модернізації системи професійного Концепція програми модернізації системи професійного 

навчання державних службовців навчання державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядуваннята посадових осіб місцевого самоврядування

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Багатоаспектність функцій і завдань, покладених на органи державної та місцевої влади у 

різноманітних сферах діяльності актуалізують необхідність отримання якісної професійної підготовки 

персоналу та її постійного оновлення для нормативно-правового, організаційно-розпорядчого та 

консультативно-дорадчого забезпечення діяльності цих органів. Крім того, має бути забезпечено 

постійне оновлення змісту професійного навчання державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування відповідно до потреб економічного та соціального розвитку країни, 

імперативів суспільного реформування, зокрема становлення демократичного суспільства. Програма 

спрямована на модернізацію системи професійного навчання державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування для забезпечення в Україні основ демократичного врядування, 

розвитку правової держави і громадянського суспільства.

2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її 

розв’язання програмним методом

Наявна система професійного навчання управлінських кадрів не відповідає вимогам часу. Для 

удосконалення даної системи й усунення існуючих перешкод необхідно:

— заходи і дії з модернізації даного напрямку повинні вплинути на поліпшення якості роботи на 

всіх рівнях професійного навчання. Структура і зміст планів і програм усіх видів навчальних 

закладів, що реалізують програми з державного управління, необхідно переглянути на 

основі пріоритетів розвитку держави на сучасному етапі. Структура і зміст програм вищих 

навчальних закладів і інститутів/центрів підвищення кваліфікації повинні передбачити 

підготовку управлінців, які мають уміння і навички сучасного демократичного врядування, 

сприяти реалізації нетрадиційних методів навчання й удосконаленню підвищення кваліфікації 

(слухачів і викладачів);

— як один із факторів модернізації необхідно врахувати  співробітництво з неурядовими 

організаціями і структурами в сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

управлінських кадрів на всіх рівнях управління;

— повинне знайти своє рішення механізм вивчення потреб органів влади щодо направлення 

на навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, їхнього 

забезпечення роботою по закінченні навчального закладу, підвищення їхньої кваліфікації 

надалі і забезпечення органів управління висококваліфікованими викладацькими кадрами.

3. Мета та завдання Програми

Мета програми полягає у визначенні основних шляхів розвитку системи професійного навчання 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в контексті  реформ соціально-

економічного розвитку держави.
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Завданнями Програми є:

— розвиток системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування;

— модернізація системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування;

— формування комплексу організаційно-методичного забезпечення системи професійного 

навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Програма ґрунтується на принципах науковості, демократизму, системності і наступності, враховує 

особливості сучасного розвитку українського суспільства і держави, тенденції розвитку вітчизняної і 

закордонної практики державного управління та підготовки фахівців з державного управління.

Основні компетентності, які формуються в системі професійного навчання державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування в контексті реформ соціально-економічного розвитку 

держави:

— моральна компетентність як сукупність морально-етичних знань і умінь визначати й оціню-

вати свою поведінку, спираючись на моральні норми й етичні поняття, що відповідають гума-

ністичним і демократичним цінностям;

— компетентність у сфері управління (врядування);

— компетентність у політико-правовій сфері (реалізація прав і обов’язків громадянина, виконання 

функцій громадянина);

— компетентність у соціально-економічній сфері (орієнтування в сфері ринкових відносин, 

трудовому законодавстві, знання норм трудової і колективної етики);

— комунікативна компетентність (здібності, пов’язані з вирішенням завдань здійснення взаємодії 

з іншими людьми при вирішенні соціальних проблем);

— компетентність в навчально-пізнавальній діяльності (самостійний пошук і одержання інфор-

мації з різних джерел, уміння їх аналізувати, критично мислити);

— мовна компетентність.

У зв’язку з цими завданнями в системі професійного навчання державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування необхідно забезпечити:

— розробку урядової політики щодо професійного розвитку державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування;

— заохочення саморозвитку і самооцінювання навчальних закладів, що забезпечують профе-

сій не навчання державних службовців (ВНЗ, центрів професійного навчання державних 

службовців);

— впровадження заходів перевірки якості, контролю й оцінки освіти;

— розвиток всебічної, більш ефективної підготовки викладачів (як первинної, так і при підвищенні 

кваліфікації);

— включення до навчального процесу неформальної освіти, у тому числі досвіду неурядових 

організацій.

Розвиток   інституційних стандартів професійного навчання державних службовців і посадових осіб 

органів місцевого самоврядування передбачають відповідне нормативне, соціальне, організаційне, 

ресурсне забезпечення зазначеного процесу.

Нормативне забезпечення розвитку  інстититуційних стандартів професійного навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування полягає у розробці та затвердженні урядом 

України стандартів підготовки політичних документів для центральних і місцевих урядів, переліків 

управлінських послуг населенню, умов та технологій їх надання і отримання; розробці порядку 

надання адміністративної послуги.

Соціальне забезпечення розвитку інституційних стандартів професійного навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування передбачає: процес формування 

демократичного суспільства і правової держави; суспільно-політичні, соціально-економічні умови 

життя, соціокультурну ситуацію в країні і регіонах; державну і регіональну політику в галузі 
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демократичної освіти, її врахування у стратегіях національного і регіонального розвитку; появу нових 

активних сил і їхнє соціальне партнерство на ринку освітніх послуг; вплив демократичної культури 

на ціннісні орієнтири громадян; міжнародне співробітництво в галузі демократичного врядування.

Організаційне забезпечення розвитку інституційних стандартів професійного навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування означає проведення обов’язкової підготовки 

центральних і місцевих органів управління з питань запровадження демократичних стандартів 

в їх діяльність; проведення моніторингу досягнення цілей прийнятих державно-управлінських 

рішень та забезпечення якості надання адміністративних послуг населенню; моніторинг надання 

адміністративних послуг; впровадження у програми підготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування вивчення питань управління якістю.

Ресурсне забезпечення розвитку інституційних стандартів професійного навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування передбачає відповідний кадровий потенціал; 

навчально-методичну літературу з питань демократичних інституційних стандартів; фінансування 

робіт з розробки, впровадження та моніторингу стандартів професійної діяльності представників 

центральних та місцевих органів управління.

Педагогічне забезпечення розвитку інституційних стандартів професійного навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: безперервність освіти; побудова системи 

професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 

принципах демократичної організації навчального процесу (пріоритет самостійного навчання, 

спільна діяльність, опора на досвід слухачів тощо); якість підготовки викладачів для роботи в 

системі професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 

відповідність змісту програм професійного навчання державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування реальним інтересам і потребам різних груп населення; організація 

процесу навчання на основі принципів ситуативності, різноманіття, моніторингу діяльності.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Основні напрямки Програми призначені для вирішення важливого завдання державної політики – 

підготовки висококваліфікованих кадрів сфери державного управління та місцевого самоврядування. 

З урахуванням мети і завдань, передбачено наступні основні напрямки реалізації програми:

1) удосконалення системи підготовки управлінських кадрів відповідно до потреб демократичного 

врядування;

2) забезпечення співробітництва вищих навчальних закладів з виконавчими органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями;

3) зміцнення навчально-методичної бази навчальних закладів з питань демократичного вряду-

вання. 

4) підвищення якості суб’єкта управління (шляхом проведення адміністративної реформи, відсі-

кан ня корумпованої, неефективної частини управлінського апарата; спрямовування інвестицій 

у систему державної служби);

5) поліпшення якості об’єкта управління (шляхом демократичної освіти населення; підвищення 

рівня його освіти; розвитку демократичної культури суспільства, підвищення толерантності 

населення, його груп і прошарків);

6) реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування.

Етапи реалізації Програми:

Перший етап: 2010—2012 роки
— розробка науково-методичного забезпечення професійного навчання, спрямованого 

на формування державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування, 
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які здійснюють управлінську діяльність в умовах демократичної держави і реалізації 

демократичних цінностей;

— формування мережі ВНЗ, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань 

„Державне управління” за державним замовленням на основі конкурсного відбору;

— відокремлення мережі інститутів та центрів підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування та підпорядкування їх Кабінету Міністрів України;

— удосконалення системи підвищення кваліфікації і перепідготовки викладачів і професорів 

вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку перепідготовку та підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

— залучення викладачів і професорів вищих навчальних закладів до створення підручників, 

навчальних програм і нових навчальних матеріалів із демократичного врядування;

— розробка і видання підручників і навчальних програм із демократичного врядування;

— залучення іноземної технічної допомоги і використання міжнародних організацій, банків і 

грантів у підготовці викладацьких кадрів;

— зміцнення співробітництва навчальних закладів, виконавчих органів державної влади, 

місцевого самоврядування, громадянського суспільства;

— розробка спільних програм, науковий обмін, участь у міжнародних проектах, що веде до 

зміцнення ідей демократії в системі професійного навчання;

— реалізація сучасних інтерактивних технологій навчання в навчальних закладах, що здійснюють 

підготовку перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування.

Другий етап: 2012—2014 роки
— удосконалення системи підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування на основі підведення підсумків накопиченого досвіду;

— удосконалення механізму професійного навчання державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування;

— розвиток форм самоврядування вищих навчальних закладів;

— подальше співробітництво з міжнародними структурами у сфері підготовки державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

ІІІ етап: 2015 рік
— розробка засад для забезпечення умов реалізації демократичної освіти в системі професійного 

навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Програма реалізується системою заходів, спрямованих на вдосконалення професійного навчання 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування:

— підготовка і представлення на розгляд органам управління, які регламентують організацію 

і реалізацію професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування проекту Програми;

— підготовка і впровадження методичних основ професійного навчання державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування;

— аналіз і узагальнення світового та європейського досвіду професійного навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

— участь в організації і проведенні семінарів, конференцій, тощо з актуальних питань модернізації 

професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

5. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

— вироблення і реалізація основних засад модернізації професійного навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 

— вдосконалення роботи системи професійного навчання державних службовців та посадових 
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осіб місцевого самоврядування, що включає в себе відповідні структури (навчальні заклади), 

які здійснюють комплекс заходів, спрямованих на формування управлінських кадрів системи 

державного управління та місцевого самоврядування; 

— закріплення в змісті професійного навчання державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування таких цінностей як: демократична участь у житті суспільства, 

відповідальність, толерантність, гуманізм, соціальне партнерство, тощо.

Кінцевим результатом виконання Програми повинне стати забезпечення в системі професійного 

навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування комплексу умов для 

підготовки управлінських кадрів на основі демократичних цінностей, формування високого рівня 

демократичної культури. І як наслідок цього — стійкий розвиток української держави, формування 

громадянського суспільства і зміцнення основ демократичної правової держави.

Таким чином, реалізація мети Програми сприятиме створенню умов для правового, економічного 

та організаційного забезпечення розвитку системи підвищення кваліфікації державних службовців 

відповідно до імперативів суспільного реформування, державотворення та адаптації інституту 

державної служби до стандартів Європейського Союзу. Завдання Програми були поставлені у 

контексті цілей державної політики у сфері професійного навчання державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, якими є:

1. Шляхом оптимізації державного замовлення на підготовку та перепідготовку державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування забезпечити поступову і планомірну 

зміну пропорцій у кадровому складі державних службовців з метою досягнення в перспективі 

стану, коли переважна їх буде мати професійну освіту в галузі державного управління.

2. Упровадження різнорівневих навчальних програм підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації, в рамках яких було досягнуто:

— формування у державних службовців підходів для раціонального застосування в 

практиці їх діяльності набутих в процесі професійного навчання знань, вмінь та 

навичок, а також здатності до пошуку інноваційних підходів до розв’язання практичних 

завдань діяльності;

— вдосконалення механізмів заохочення державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування до підвищення ними професійного рівня впродовж усієї 

їх трудової діяльності, а також забезпечення відповідальності керівників органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування за професійно-кваліфікаційний 

рівень підлеглих працівників;

— удосконалення системи визначення та підтвердження професійної компетентності 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема 

проведення їх атестації та сертифікації; 

— забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників системи 

про фесійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого само вря-

дування один раз на три роки;

— забезпечення поступового переходу до безперервного навчання протягом періоду 

перебування на державній службі із застосуванням сучасних інформаційних тех-

нологій.
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СХЕМА CИСТЕМИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ СХЕМА CИСТЕМИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 

У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

(відповідно до запропонованої Концепції модернізації системи (відповідно до запропонованої Концепції модернізації системи 

професійного навчання державних службовців та посадових осіб професійного навчання державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування)місцевого самоврядування)

Варіант 1

*  Фінансування за результатами конкурсного відбору ВНЗ.

** Підготовка фахівців за спеціальністю „Державне управління” (І—IV категорій фінансування Державного 
управління справами, V—VІІ категорій — Головне управління державної служби України).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація Президента України

Державне замовлення на 
професійне навчання  

Головне управління 
державної служби  України 

Школа вищого корпусу 
державної служби 

Інститут підвищення 
кваліфікації керівних кадрів 

Харківський 
регіональний інститут 

державного управління  

Кабінет Міністрів України 

Національна академія державного 
управління при Президентові 

України ** 

Одеський регіональний 
інститут державного 

управління  

Дніпропетровський 
регіональний інститут 

державного управління 

Львівський 
регіональний інститут 

державного управління 

20 ВНЗ, які здійснюють 
підготовку магістрів за 

спеціальністю «Державна 
служба» * 

23 центри перепідготовки 
та підвищення кваліфікації 

40 галузевих закладів 
післядипломної освіти 
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* Фінансування за результатами конкурсного відбору ВНЗ.

** Підготовка фахівців за спеціальністю „Державне управління” (І—IV категорій фінансування Державного 
управління справами, V—VІІ категорій — Головне управління державної служби України).

Варіант 2

СХЕМА CИСТЕМИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ СХЕМА CИСТЕМИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 

У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

(відповідно до запропонованої Концепції модернізації системи (відповідно до запропонованої Концепції модернізації системи 

професійного навчання державних службовців та посадових осіб професійного навчання державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування)місцевого самоврядування)
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ДОДАТОК 3.2ДОДАТОК 3.2

проект

Кабінет  Міністрів  України

РОЗПОРЯДЖЕННЯРОЗПОРЯДЖЕННЯ
від _____________2010 р. № ______від _____________2010 р. № ______

КиївКиїв

Про схвалення Концепції Про схвалення Концепції 
Програми реформування  системи підвищення Програми реформування  системи підвищення 

кваліфікації  державних службовців та посадових осіб кваліфікації  державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядуваннямісцевого самоврядування

1. Схвалити Концепцію програми реформування  системи підвищення кваліфікації  державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Головному управлінню державної служби України разом із зацікавленими центральними органами 

виконавчої влади розробити і подати у двомісячний термін Кабінетові Міністрів України проект 

програми реформування  системи підвищення кваліфікації  державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування.

 Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
Кабінету Міністрів України
від „___” ________ 2010 р. №____

КОНЦЕПЦІЯ КОНЦЕПЦІЯ 

Програми реформування системи підвищення кваліфікації Програми реформування системи підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядуваннясамоврядування

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Вдосконалення системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування є одним із основних напрямків реформування державної служби, яке повинне 

здійснюватися з урахуванням міжнародного досвіду та відповідно до чітко визначених стандартів, 

адаптованих до європейських. 

Ефективність державного управління значною мірою залежить від кадрів, фахово і світоглядно 

підготовлених до активної професійно-компетентної інноваційно-творчої роботи в нових умовах: 

демократії, економічної та політичної конкуренції, глобалізації. Тому необхідною умовою ефективного 

державного управління є його професіоналізація. Важливим інститутом професіоналізації 

державного управління є система підвищення кваліфікації державних службовців, інтелектуального 

й інституційного зміцнення фахової спроможності у галузі державного управління.

Недостатній рівень професійних знань, вмінь та навичок працівників органів влади лише частково 

компенсується шляхом навчанням в закладах системи підвищення кваліфікації, незважаючи на 

наявну протягом останніх п’яти років позитивну динаміку чисельності державних службовців 

та посадових осіб органів місцевого самоврядування, що підвищили кваліфікацію за різними 

формами навчання 

Існуюча законодавча база з цього питання призводить до безсистемного напрацювання нормативно-

правових актів, неузгодженості щодо їх розроблення і прийняття, розпорошеності у підходах до 

вирішення питань підвищення кваліфікації.

Програма спрямована на удосконалення діючої системи підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з метою задоволення не лише потреби 

держави у висококваліфікованих кадрах, а й державного службовця як особистості. Для  цього 

необхідно спрямувати діяльність навчальних закладів і органів управління цією системою насамперед 

на підготовку і виховання управлінців, здатних аналітично мислити та творчо підходити до прийняття  

управлінських рішень.

Система підвищення кваліфікації має ряд переваг у порівнянні з базовою професійною освітою: 

вона менш інерційна і здатна реагувати на швидкі соціально-економічні і техніко-технологічні умови, 

має, як правило, безпосередній двосторонній зв’язок із практикою, що дозволяє швидше отримати 

освітній результат.

Практика підвищення кваліфікації державних службовців свідчить про те, що діюча система 

підвищення кваліфікації носить переважно інформаційний або академічний характер і водночас їй 

бракує динамічності та практичної цілеспрямованості щодо здобуття певних навичок необхідних для 

виконання службових обов’язків.
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2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її 

розв’язання програмним методом

До мережі навчальних закладів, які забезпечують підвищення кваліфікації державних службовців, 

входять:

— 27 центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі — 

Центри);

— 40 галузевих закладів підвищення кваліфікації, засновниками яких є галузеві  міністерства і 

відомства;

— Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів національної академії державного управління 

при Президентові України.

Засновниками Центрів є обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Три 

центри із них (Дніпропетровськ, Львів і Одеса) діють, як самостійні підрозділи, у складі відповідних 

регіональних інститутів  державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України. У Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії центр реформований у факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації. Хмельницький 

центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування , державних підприємств, установ і організацій функціонує, як самостійний 

підрозділ, у складі Хмельницького університету управління і права. У Івано-Франківського та багатьох 

інших (15) центрах засновником, окрім обласної державної адміністрації є обласна рада. 

Різний статус регіональних центрів (державний або комунальний навчальний заклад) суперечить 

ефективному управлінню цими закладами та не відповідає джерелам фінансування, які викладені у 

статті 90 Бюджетного кодексу України.

Неефективність системи підвищення кваліфікації  державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування обумовлена невідпрацьованістю механізмів  реалізації підвищення кваліфікації 

та відсутністю його чіткої прив’язки до атестації та просування по службі державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування, як це, наприклад, здійснюється для учителів та 

працівників охорони здоров’я. 

Вдосконалення підвищення кваліфікації державних службовців зумовлюється необхідністю 

врахування суттєвих змін у різних сферах життєдіяльності держави, зокрема розвитку державної 

служби та необхідності запровадження європейської культури адміністрування.

Досягнення цієї мети вимагає суттєвих якісних змін у структурі та функціонуванні системи 

підвищення кваліфікації, її законодавчому, нормативно-правовому, кадровому, науково-методичному, 

інформаційному, матеріально-технічному забезпеченні.

3. Мета та завдання Програми

Мета програми полягає у визначенні основних шляхів розвитку системи підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в контексті демократичного 

врядування.

Завданнями Програми є:

— удосконалення нормативно-правової бази з питань підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

— визначення мережі навчальних закладів, що здійснюють підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

— розроблення та впровадження навчальних програм;

— підготовка відповідних викладачів, що супроводжуватимуть процес підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
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— підвищення рівня фахової підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування;

— формування щорічної потреби підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування;

— створення ефективного механізму функціонування системи підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

— визначення щорічної потреби у направленні на підвищення кваліфікації державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування.

— забезпечення дієвого контролю за дотриманням законодавства з питань підвищення кваліфікації;

— проведення та координація наукових, науково-методичних конференцій, симпозіумів, 

семінарів з цих питань; 

— поліпшення інформаційного, фінансового, матеріально-технічного забезпечення підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

— організація моніторингу та аналітичного супроводження проведення підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

4. Шляхи і способи реалізації Програми

Організація та функціонування системи підвищення кваліфікації державних службовців має базуватися 

на принципах, що виражають сутність та соціальне призначення підвищення кваліфікації державних 

службовців.

Основні принципи організації та функціонування системи підвищення кваліфікації державних 

службовців: плановості, обов`язковості,  централізації і децентралізації, єдності, диференційованості, 

безперервності, випереджувального характеру навчання, встановлення взаємних прав, обов’язків 

та відповідальності державних службовців; правових наслідків, забезпечення якості і ефективності 

навчання; використання вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Система підвищення кваліфікації державних службовців виступає як підсистема системи державної 

служби України. Тому становлення цієї системи йде одночасно за двома напрямками:

1) шляхом зміцнення взаємозв’язку, координованості роботи усіх освітніх установ, що займаються 

підвищенням кваліфікації державних службовців;

2) шляхом впровадження системності у професійно-освітній процес на базі забезпечення 

реалізації в ньому єдиної державної політики через визначення моделі державного службовця, 

цілей, пріоритетів і принципів професійної підготовки державних службовців, застосування 

єдиних державних стандартів і критеріїв їх реалізації з врахуванням численних форм, методів 

і термінів підвищення кваліфікації.

Основними компонентами розвитку системи мають стати, по-перше, створення нової структури 

закладів підвищення кваліфікації на базі головного профільного навчального закладу. По-друге, 

система просування по службі також має бути пов’язана з системою підвищення кваліфікації 

державних службовців. Це сприятиме наданню системі підвищення кваліфікації державних службовців 

визначеності, цілісності, забезпечить послідовність процесу підвищення кваліфікації.

Організаційна структура системи підвищення кваліфікації державних службовців, що сьогодні 

складається з двох рівнів:

— центральний рівень (Національна академія державного управління при Президентові України 

(інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів), Академія муніципального управління 

(інститут підвищення кваліфікації кадрів), Академія внутрішніх справ України, Академія 

Держслужби, Академія Збройних Сил України, інститути підвищення кваліфікації міністерств, 

що мають державні ліцензії з врахуванням свого профілю на основі держзамовлення); 

— регіональний рівень (регіональні інститути Національної академії державного управління 

(м. Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ), центри підвищення кваліфікації кадрів в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) —
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має бути реформована  шляхом підпорядкування системи підвищення кваліфікації Кабінету 
Міністрів України та створення нової структури організаційно-методичного забезпечення 
діяльності закладів системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування. 

В основу діяльності державних органів і освітніх установ з підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування доцільно покласти наступні основні 

принципи: конкурсний порядок розміщення державного замовлення; чітка регламентація прав і 

обов’язків сторін, що здійснюють формування, розміщення та виконання державного замовлення; 

обов’язковість виконання освітньою установою та державними органами зобов’язань по договору; 

державний контроль за якістю навчання.

Реалізація цих засад сприятиме формуванню оптимальної системи освітніх установ, що здійснюють 

підвищення кваліфікації державних службовців на основі державного замовлення.

Система підвищення кваліфікації державних службовців має вирішувати завдання своєчасного 

підвищення рівня їх професійних знань і удосконалення ділових якостей. 

З метою подальшого удосконалення системи підвищення кваліфікації державних службовців 

доцільно провести цільову атестацію вищих навчальних закладів, що мають ліцензію на 

підвищення кваліфікації державних службовців та здійснюють цю підготовку за рахунок 

державних коштів.

Провідне місце в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування України має зайняти Інститут підвищення кваліфікації керівних  керівних кадрів або 

інший провідний навчальний заклад у сфері підвищення кваліфікації .  

Велику роботу з підвищення кваліфікації державних службовців в Україні проводять центри 

підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств в АР Крим, 

містах Києві та Севастополі, областях. На сьогодні існують різні підходи щодо визнання функцій та 

структури центрів підвищення кваліфікації, не зовсім чітко визначено положення Центрів в системі 

обласних державних адміністрацій.

З одного боку, обладміністрація є засновником Центру, який діє під її безпосереднім керівництвом 

і контролем. З іншого боку, центр є юридичною особою і має широкий спектр самостійності, 

комплектує склад слухачів за прямими договорами з місцевими органами державної виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування. Центрам дозволена госпрозрахункова діяльність, що 

дає привід податковим органам трактувати їх як платників всіх податків. Необхідно вжити заходів, 

щоб фінансування центрів здійснювалося за окремим рядком в обласних (республіканському АРК) 

бюджетах, за індивідуальними нормативами. Звільнити центри, хоч би на перехідний період, від 

сплати податку на прибуток. 

Доцільно відокремити центри підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування від обладміністрацій,  підпорядкувавши їх Інституту підвищення 

кваліфікації керівних кадрів, а його, в свою чергу, або перевести на подвійне підпорядкування 

Кабінету Міністрів України та Національній академії державного управління при Президентові 

України, або виокремити з системи Національної академії державного управління при Президентові 

України та підпорядковувати Кабінету Міністрів України з відповідною функцією контролю за 

діяльністю галузевих закладів післядипломної освіти.

5. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Реалізація програми дозволить забезпечити виконання наступних важливих завдань щодо 

удосконалення системи підвищення кваліфікації персоналу органів влади:

— вироблення і реалізація основних засад модернізації системи підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

— вдосконалення роботи системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування, що включає в себе відповідні структури (навчальні заклади), 
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які здійснюють комплекс заходів, спрямованих на формування управлінських кадрів системи 

державного управління та місцевого самоврядування;

— закріплення в змісті професійного навчання державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування таких цінностей як: демократична участь у житті суспільства, 

відповідальність, толерантність, гуманізм, соціальне партнерство, тощо;

— цільове використання бюджетних коштів, виділених для організації підвищення кваліфікації 

державних службовці та посадових осіб місцевого самоврядування;

— модернізації структури вітчизняної системи підвищення кваліфікації, орієнтованої на розвиток 

безперервного навчання персоналу органів влади;

— посилення урядового контролю за якістю професійної підготовки кадрів для органів 

державної влади та місцевого самоврядування.

Таким чином, реалізація мети Програми сприятиме створенню умов для правового, економічного 

та організаційного забезпечення розвитку системи підвищення кваліфікації державних службовців 

відповідно до імперативів суспільного реформування, державотворення та адаптації інституту 

державної служби до стандартів Європейського Союзу. 
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ДОДАТОК 3.3ДОДАТОК 3.3

проект

Кабінет  Міністрів  України

ПОСТАНОВАПОСТАНОВА

від _____________2010 р. № ______від _____________2010 р. № ______

КиївКиїв

Про затвердження положення про систему підготовки, Про затвердження положення про систему підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядуваннямісцевого самоврядування

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність акти Кабінету Міністрів України за переліком, що 

додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від „___” ___________ 2010 р. №_____

Положення про систему підготовки, перепідготовки Положення про систему підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації державних службовців та підвищення кваліфікації державних службовців 

і посадових осіб місцевого самоврядуванняі посадових осіб місцевого самоврядування

1. Cистема підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування повинна забезпечувати потреби центральних 

та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів і 

організацій, на які поширюється чинність законів України „Про державну службу”, „Про службу 

в органах місцевого самоврядування” (далі — органи влади, на які поширюється чинність 

законів України „Про державну службу” та „Про службу в органах місцевого самоврядування”), 

у працівниках з високим рівнем професіоналізму та культури, здатних компетентно і 

відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, 

сприяти інноваційним процесам.

2. Систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і поса дових 

осіб місцевого самоврядування становлять освітньо-професійні програми підготовки, пере-

підготовки і професійні програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування, програми спеціалізацій спеціальностей напряму підготовки 

„Державне управління”, навчальні заклади, що реалізують зазначені програми, та органи, що 

здійснюють управління підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

 Провідним навчальним закладом системи є Національна академія державного управління при 

Президентові України (далі — Національна академія). Вона здійснює методичне забезпечення 

професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та 

підвищення кваліфікації викладачів, які залучаються до зазначеного навчання.

3. Підготовка державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування — це здобуття 

освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра, а також навчання в аспірантурі, 

докторантурі, інших навчальних закладів або наукових установ за спеціальностями, спрямованими 

для здійснення професійної діяльності на державній службі та на службі в органах місцевого 

самоврядування.

 Перепідготовка державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування — 

отримання спеціальності за напрямом підготовки „Державне управління” та за спеціальностями, 

спрямованими на здійснення професійної діяльності на державній службі та на службі в органах 

місцевого самоврядування, на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та 

практичного досвіду.

 Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування — 

це навчання з метою оновлення та розвитку умінь, знань і навичок, набуття ними здатності 

виконувати завдання та обов’язки, необхідні для ефективного вирішення завдань професійної 

діяльності на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування.

4. Мета, зміст, терміни, форми і методи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування визначаються відповідними 

освітньо-професійними та професійними програмами, що розробляються навчальними закладами 

згідно з вимогами цього Положення і нормативно-правових актів МОН.
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5. Прийом до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-професійними програмами 

підготовки магістрів державного управління здійснюється відповідно до положень Порядку 

прийому на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціаль-

ностями напряму підготовки „Державне управління” та працевлаштування випускників затвер-

джених Кабінетом Міністрів України в установленому порядку.

6. Підготовка магістрів державного управління здійснюється за відповідними освітньо-професійними 

програмами і передбачає поглиблене правове, економічне, політологічне, управлінське, 

соціально-гуманітарне, психолого-педагогічне, фахове та інше здобуття знань, необхідних для 

нормативно-правового, організаційно-розпорядчого та консультативно-дорадчого забезпечення 

діяльності органів, на які поширюється чинність законів України „Про державну службу” та „Про 

службу в органах місцевого самоврядування”.

 Відповідні освітньо-професійні програми розробляються вищими навчальними закладами IV 

рівня акредитації згідно з вимогами професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування певних категорій посад, стандартів 

освіти і затверджуються МОН за погодженням з Головдержслужбою.

7. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи про освіту встановленого 

зразка відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальностями напряму підготовки 

„Державне управління”, а також за напрямами, спрямованими на здійснення професійної 

діяльності на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування.

8. Видами підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, 

що забезпечують його безперервність, є:

— навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування;

— тематичні постійно діючі семінари;

— спеціалізовані короткострокові навчальні курси;

— тематичні короткострокові семінари, зокрема тренінги, участь у щорічному Всеукраїнському 

конкурсі „Кращий державний службовець” (для державних службовців); 

— стажування в органах влади, на які поширюється чинність законів України „Про державну 

службу” та „Про службу в органах місцевого самоврядування”, а також за кордоном;

— самостійне навчання (самоосвіта).

 Строки та форми підвищення кваліфікації визначаються органом, у якому працює державний 

службовець чи посадова особа місцевого самоврядування, залежно від сфери їх діяльності. При 

цьому термін підвищення кваліфікації з відривом від служби і збереженням заробітної плати 

не повинен перевищувати чотирьох тижнів (за погодженням з Кабінетом Міністрів України, як 

виняток, — двох місяців), без відриву від служби — шести місяців, для військовослужбовців, 

працівників органів внутрішніх справ — 90 календарних днів (за умови відшкодування фінансових 

витрат стороною, що приймає, та за рішенням Віце-прем’єр-міністра України відповідно до 

розподілу функціональних обов’язків — 18 місяців).

9. Підвищення кваліфікації за професійними програмами спрямовується на фахове удосконалення 

та оновлення знань і умінь, формування навичок державних службовців, посадових осіб 

місцевого самоврядування, які займають посади відповідних категорій в органах влади, на які 

поширюється чинність законів України „Про державну службу” та „Про службу в органах місцевого 

самоврядування”, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву.

 Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування 

за про фе  сійними програмами здійснюється в перший рік для вперше прийнятих на державну 

службу чи служ  бу в органах місцевого самоврядування або обраних та призначених на відповідні 

посади, а та  кож, за необхідності, перед або за наслідками чергової атестації, але не рідше одного 

разу на 5 років.

 Професійна програма передбачає навчання:

а) за загальною складовою — удосконалення та оновлення знань і умінь, формування навичок з 

правових, економічних, політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних та інших питань 
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професійної діяльності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування 

на посадах відповідної категорії;

б) за функціональною складовою — здобуття додаткових знань і умінь, формування навичок 

відповідно до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування певних категорій посад; 

в) за галузевою складовою — здобуття додаткових знань і умінь, формування навичок з новітніх 

досягнень у певній галузі чи сфері діяльності.

 Вимоги до змісту професійних програм розробляються Національною академією та затверджуються 

Головдержслужбою.

 Професійні програми розробляються відповідними навчальними закладами, розглядаються 

галузевими чи регіональними радами по роботі з кадрами, узгоджуються з Головдержслужбою 

та органами влади, на які поширюється чинність законів України „Про державну службу” та „Про 

службу в органах місцевого самоврядування”.

 Особи, які успішно пройшли навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації, 

отри мують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка (додаток 1), що вра хо-

вується під час чергової атестації, при зарахуванні до кадрового резерву та призначенні на вищу 

посаду.

10. Тематичні постійно діючі семінари, тренінги проводяться за програмами та планами, що 

розробляються відповідними навчальними закладами і затверджуються органами влади, на які 

поширюється чинність законів України „Про державну службу” та „Про службу в органах місцевого 

самоврядування” на підставі типових програм і рекомендацій, підготовлених Національною 

академію та затверджених Головдержслужбою в установленому порядку.

 У разі потреби проводяться тематичні короткотермінові семінари з вивчення актуальних проблем 

державного управління, нових актів законодавства, передового вітчизняного та зарубіжного 

досвіду управлінської діяльності.

 Організацію і виконання тренінгів для державних службовців і посадових осіб місцевого самовря-

дування першої — четвертої категорії посад здійснює Школа вищого корпусу державної служби, 

а також навчальні заклади, що мають право на відповідну освітню діяльність.

 Організацію і виконання тренінгів для вищого корпусу державної служби (державних службовців 

першої — другої категорій посад) та посадових осіб місцевого самоврядування відповідних 

категорій посад здійснює Школа вищого корпусу державної служби у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

 Тренінги для державних службовців четвертої — сьомої категорії посад проводяться центрами 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також регіональними 

інститутами державного управління Національної академії та його інститутом підвищення 

кваліфікації керівних кадрів, галузевими навчальними закладами.

 Особи, які успішно пройшли навчання за програмами тематичних постійно діючих семінарів, 

тематичних короткотермінових семінарів, тренінгів отримують свідоцтво про підвищення 

кваліфікації встановленого зразка (додаток 2), що враховується під час чергової атестації, при 

зарахуванні до кадрового резерву та призначенні на вищу посаду.

11. Стажування державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування в органах влади, 

на які поширюється чинність законів України „Про державну службу” та „Про службу в органах 

місцевого самоврядування”, а також за кордоном проводиться з метою вивчення досвіду 

управлінської діяльності, здобуття практичних знань, умінь і навичок за фахом, тощо.

 Після стажування, що здійснюється за індивідуальним планом, державний службовець, посадова 

особа місцевого самоврядування подає звіт про виконання плану стажування керівникові органу, 

де проходило стажування, та керівникові органу, який направляв на стажування.

12. Іноземні фахівці, представники іноземних навчальних закладів, інших установ та організацій 

залучаються до організації навчання державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування за пріоритетними напрямами підготовки, перепідготовки та підвищення 
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кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на підставі 

відповідних договорів, у тому числі договорів про міжнародну технічну допомогу, а також 

договорів про співробітництво між українськими та іноземними навчальними закладами, 

інших договорів із зарубіжними партнерами, укладених і зареєстрованих відповідно до вимог 

законодавства України.

13. Управління підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється Головдержслужбою разом з органами 

влади, на які поширюється чинність законів України „Про державну службу” та „Про службу в 

органах місцевого самоврядування” та яким підпорядковані відповідні навчальні заклади, у межах 

їх повноважень.

14. Мережа навчальних закладів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування формується Головдержслужбою на 

конкурсній основі в установленому нею порядку, зокрема, на підставі ліцензування, атестації та 

акредитації навчальних закладів МОН.

15. Чисельність професорсько-викладацького складу навчальних закладів, які здійснюють підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування та індивідуальні норми часу для розрахунку обсягу навантаження встановлюються 

на основі нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та у межах передбачених для 

цього коштів.

16. Головдержслужбою або іншими органами, на які поширюється чинність законів України „Про 

державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування” в межах їх повноважень за 

результатами аналізу кадрового забезпечення відповідного органу та Національною академією 

щороку формується заявка до проекту державного замовлення на підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

17. Державними замовниками на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування є:

— на підготовку магістрів напряму підготовки „Державне управління” для роботи на посадах І—VII 

категорії та підвищення кваліфікації державних службовців I-IV категорії — Головдержслужба;

— на підготовку магістрів напряму підготовки „Державне управління” для роботи на посадах 

I—IV категорій, що здійснюються Національною академією, — Національною академією;

— на підготовку спеціалістів, магістрів за спеціальностями, спрямованими для здійснення 

професійної діяльності на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування, 

— органи, на які поширюється чинність законів України „Про державну службу” та „Про службу 

в органах місцевого самоврядування”;

— на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

ІV—VII категорії та перепідготовку — органи, на які поширюється чинність законів України 

„Про державну службу” та „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

18. Фінансування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету 

та бюджету Автономної Республіки Крим.

 Фінансування може здійснюватися і за рахунок інших надходжень, не заборонених зако-

нодавством.
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ДОДАТОК 1
до Положення про систему підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування

Зразок бланка свідоцтва про підвищення кваліфікації державних Зразок бланка свідоцтва про підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 

Державний Герб України

Україна

____________________________________
(назва навчального закладу та його підпорядкованість)

СВІДОЦТВО
про підвищення кваліфікації

№ __________

Видано ________________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________________ ,

Який(а) пройшов(ла) навчання за професійною 

програмою

з „____”_________________20__ р.

по „____”________________20__ р.

Кількість годин _____ 

Склав(ла) залік

Ректор (директор) 

МП 

„___”____________20___р.

Реєстраційний № ____________
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ДОДАТОК 2
до Положення про систему підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування

Зразок бланка сертифіката про підвищення кваліфікації державних Зразок бланка сертифіката про підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за програмами службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за програмами 

тематичних постійно діючих семінарів, спеціалізованих короткострокових тематичних постійно діючих семінарів, спеціалізованих короткострокових 

навчальних курсів, тематичних короткотермінових семінарів, тренінгівнавчальних курсів, тематичних короткотермінових семінарів, тренінгів

Державний Герб України

Україна

СЕРТИФІКАТ

виданий _______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

який(а) пройшов(ла) навчання за програмою тематичних постійно діючих семінарів, 

спеціалізованих короткострокових навчальних курсів, тематичних короткотермінових 

семінарів, тренінгів

__________________________________________________________

(назва теми)

__________________________________________________________

у _________________________________________________________

(назва навчального закладу та

___________________________________________________________

його підпорядкованість)

Ректор (директор)

МП

„____” _____________ 20___ р.

Реєстраційний № _______
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ДОДАТОК 3.4ДОДАТОК 3.4

проект

КОНЦЕПЦІЯКОНЦЕПЦІЯ
Комплексної програми підвищення кваліфікації Комплексної програми підвищення кваліфікації 

державних службовців ІІ—VІІ категорій посад в рамках державних службовців ІІ—VІІ категорій посад в рамках 
проведення Всеукраїнського конкурсу проведення Всеукраїнського конкурсу 

„Кращий державний службовець”„Кращий державний службовець”

1. Проблема, на розв’язання якої спрямовано нормативно-правовий акт
Відсутність постійно діючих механізмів запровадження безперервного навчання державних 

службовців.

Відповідно до п. 8. Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997  року 

№ 167, до основних видів підвищення кваліфікації державних службовців, що забезпечують його 

безперервність, віднесено також самостійне навчання (самоосвіта), зокрема участь у щорічному 

Всеукраїнському конкурсі „Кращий державний службовець” (далі — Конкурс).

У системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців самоосвіта 

є основою і важливою умовою підвищення професіоналізації державної служби її невід’ємним 

елементом.

З метою удосконалення організації і змісту самостійного навчання державних службовців у рамках 

Конкурсу, існує необхідність прийняття Комплексної програми підвищення кваліфікації ІІ-VІІ категорій 

посад (далі — Комплексна програма). 

Розробка Комплексної програми має здійснюватися з урахуванням вимог законодавчих і нормативно-

правових актів, що регламентують питання державної служби. 

Комплексна програма має включати змістовні блоки та навчальні модулі для самостійної роботи слу ха-

чів (144 навчальні години на І, ІІ та ІІІ тури) та аудиторні заняття (72 навчальні години на ІІ та ІІІ тури).

До змістовних блоків та навчальних модулів Комплексної програми входять завдання, критерії 

оцінки та рекомендації по їх виконанню для державних службовців центральних та місцевих органів 

виконавчої влади:

— для учасників І туру Конкурсу — тестові завдання на знання Конституції України, законодавства 

про державну службу, посадових обов’язків державного службовця, практичні завдання із 

складання ділових документів та володіння персональним комп’ютером;

— для учасників ІІ туру Конкурсу — питання з державного управління для проведення 

співбесіди; практичні завдання з питань службової етики та етикету; тематики публічного 

виступу у рамках засідань за круглим столом;

— для учасників ІІІ туру Конкурсу — тематики творчих робіт; рекомендації щодо участі у діловій 

грі та презентацій учасників Конкурсу. 

Основні завдання організації підвищення кваліфікації в рамках Конкурсу полягають у стимулюванні 

самоосвіти державних службовців, формуванні, розвитку та збагаченні вмінь і навичок, наданні 

необхідної допомоги щодо мотивації професійного розвитку державних службовців, запровадження 

безперервного навчання.

Навчально-методичну допомогу, координаційний супровід, отримання консультації стосовно відбору 
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змісту, визначення основних напрямів, форм і методів підвищення кваліфікації в рамках Конкурсу 

здійснюють організаційні комітети Конкурсу, Головне управління державної служби, Національна 

академія державного управління при Президентові України, Академія муніципального управління, 

регіональні центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Навчальні заклади мають стати постійними партнерами впровадження кращого досвіду організації 

роботи щодо підвищення кваліфікації державних службовців в рамках Конкурсу. 

Для кадрових служб державних органів Конкурс дає можливість вивчати стан професіоналізму 

державних службовців, цікавитись, які позитивні зміни відбулися в їх роботі, аналізувати не лише 

рівень професійної діяльності службовців, а й форми, методи і зміст самостійної роботи, спрямованої 

на підвищення кваліфікації і в разі потреби допомагати окремим державним службовцям розробити 

завдання для їхньої самоосвіти, порадити ефективні форми її організації. 

Результати самостійного навчання державних службовців мають враховуватися при щорічній оцінці 

професійної діяльності державних службовців, їх атестації, кар’єрному зростанні.

2. Мета Комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців в рамках 
Конкурсу та строки її підготовки
Метою Комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців ІІ—VІІ категорій посад 

в рамках проведення Конкурсу є:

— надання методично-консультативної допомоги державним службовцям ІІ—VІІ категорій по-

сад та державним органам влади з питань підвищення кваліфікації у рамках проведення 

Конкурсу;

— запровадження безперервної освіти з метою постійного оновлення знань та умінь державних 

службовців, їхньої готовності кваліфіковано виконувати завдання і функції в умовах трансфор-

маційного розвитку суспільства;

— внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 

„Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” в 

частині реалізації Комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців ІІ—

VІІ категорій посад в рамках проведення Конкурсу на базі обласних центрів перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, держаних підприємств, установ і організацій Академії муніципального 

управління, Національної академії державного управління при Президентові України.

Затвердити Комплексну програму підвищення кваліфікації державних службовців ІІ—VІІ категорій 

посад в рамках проведення Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” до 1 червня 

2010 року.

3. Шляхи і засоби розв‘язання проблеми
Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 „Про 

проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”. 

4. Очікувані результати
Забезпечення якісного безперервного навчання державних службовців шляхом самоосвіти у 

відповідності до потреб органів державної влади.

5. Обсяг фінансування та його джерела 
Реалізація Комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців ІІ—VІІ категорій 

посад в рамках проведення Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” не 

потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету.

6. Перелік нормативно-правових документів, що регулюють питання у зазначеній сфері.
Закони України:
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 „Про державну службу” (ст. 29) регламентує створення умов державним службовцям для постійного 

підвищення кваліфікації не лише у відповідних навчальних закладах, а й шляхом самоосвіти;

 „Про освіту”, відповідно до якого самооосвіта є одним з основних структурних компонентів 

освіти в Україні, що має відносну самостійність та завершеність і тому потребує особливих форм 

організації, змістового наповнення, етапів становлення та перебігу. 

Постанови Кабінету Міністрів України:

 від 19 вересня 2007 року № 1152 „Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу 

„Кращий державний службовець” затверджено Порядок проведення щорічного 

Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”; 

 від 27 грудня 2008 року № 1136 „Про внесення змін до пунктів 8 і 10 Положення про систему 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 року № 167;

 від 8 лютого 1997 р. № 167 „Про затвердження Положення про систему підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний 

порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних 

підприємств, установ і організацій”.

Наказ Головдержслужби України № 58 від 23 жовтня 2000 pоку, яким затверджені загальні правила 

поведінки державного службовця, відповідно до яких державний службовець повинен постійно 

поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям і завданням займаної посади, 

підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними 

програмами та шляхом самоосвіти.
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ДОДАТОК 3.5ДОДАТОК 3.5

проект

Кабінет  Міністрів  України

ПОСТАНОВАПОСТАНОВА

від _____________2010 р. № ______від _____________2010 р. № ______

КиївКиїв

Про затвердження порядку прийому на навчання Про затвердження порядку прийому на навчання 
за освітньо-професійними програмами підготовки за освітньо-професійними програмами підготовки 

магістрів за спеціальностями галузі знань „Державне магістрів за спеціальностями галузі знань „Державне 
управління” та працевлаштування випускниківуправління” та працевлаштування випускників

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами підготов ки 

магістрів за спеціальностями знань напряму підготовки „Державне управління” та працевлаш-

тування випускників, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

 постанову Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 468 „Про затвердження 

положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної 

академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де 

проводиться стажування слухачів державної академії”;

 постанову Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 „Про затвердження 

положень про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами 

підго товки магістрів за спеціальністю „Державна служба” в освітній галузі „Державне управ-

ління” та працевлаштування випускників.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від „___” ________ 2010 р. №____

Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними 

програмами підготовки магістрів за спеціальностями знань програмами підготовки магістрів за спеціальностями знань 

напряму підготовки „Державне управління” напряму підготовки „Державне управління” 

та працевлаштування випускниківта працевлаштування випускників

1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови і механізм прийому на навчання за освітньо-професійними 

програмами підготовки магістрів за спеціальностями знань напряму підготовки „Державне 

управління” (далі — навчання) та працевлаштування випускників. 

2. На слухачів, які навчаються за державним замовленням, та випускників не поширюється 

дія Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких 

здійснювалась за державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 серпня 1996 р. № 992.

3. Навчання здійснюють Національна академія державного управління при Президентові України 

(далі — Національна академія) та вищі навчальні заклади, відібрані на конкурсній основі у 

порядку, затвердженому Головдержслужбою, та на підставі ліцензії на освітню діяльність (далі — 

вищі навчальні заклади). 

 Організація навчання слухачів у Національній академії та вищих навчальних закладах 

здійснюється за державним замовленням, державними контрактам, та за договорами на умовах, 

що визначаються такими договорами. 

4. Національна академія, як головний державний вищий навчальний заклад у загальнонаціональній 

системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових 

осіб місцевого самоврядування, на виконання основних завдань здійснює підготовку за державним 

замовленням працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування для 

роботи на посадах першої-четвертої категорій. 

 Національна академія здійснює підготовку працівників органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, які перебувають на посадах п’ятої-сьомої категорій, за державним 

контрактом із Головдержслужбою на умовах, визначених цим контрактом.

 Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку за державним замовленням працівників органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування за спеціальністю „Державна служба” знань 

напряму підготовки „Державне управління” для роботи на посадах пятої-сьомої категорій.

5. На навчання до Національної академії та до вищих навчальних закладів приймаються громадяни 

України, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра).

6. На навчання за державним замовленням до Національної академії та до вищих навчальних 

закладів приймаються особи, які направляються органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, іншими установами, організаціями, на які поширюється дія Законів України „Про 

державну службу” і „Про службу в органах місцевого самоврядування” (далі — органи, установи, 

організації). 

 Особи, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних 

рад.

 Органи, установи, організації подають Головдержслужбі та Національній академії обґрунтовані 

пропозиції щодо визначення потреби в підготовці магістрів за державним замовленням. 
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7. Формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців для роботи в органах, 

установах, організаціях здійснюється Національною академією та Головдержслужбою в 

установленому порядку. 

8. На навчання за державним замовленням не приймаються особи, які раніше навчалися за 

державним замовленням і отримали диплом магістра за спеціальностями знань напряму 

підготовки „Державне управління”, та особи, щодо яких існують встановлені законами обмеження, 

пов’язані з прийняттям і перебуванням на державній службі та службі в органах місцевого 

самоврядування.

9. Вступники, які здобули повну вищу освіту за кордоном, подають довідку про визнання іноземного 

документа про освіту, видану Міністерством освіти та науки України.

10. Прийом на навчання здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерела фінансування.

 Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується:

 для Національної академії — президентом Національної академії;

 для вищих навчальних закладів — ректором вищого навчального закладу.

 До складу приймальної комісії входять представники Головдержслужби чи її територіального 

органу, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за згодою), 

керівники, науково-педагогічні та наукові працівники, провідні фахівці та вчені. 

 Головою приймальної комісії є:

 для Національної академії — президент Національної академії;

 для вищих навчальних закладів — ректор вищого навчального закладу.

 Приймальна комісія готує необхідну документацію, приймає документи від вступників, організовує 

консультації, розробляє графік вступних екзаменів, забезпечує їх проведення та узагальнення 

результатів, залучає до проведення вступних екзаменів кваліфікованих спеціалістів.

 Прийом документів, вступні екзамени та зарахування на навчання проводяться щороку в квітні — 

липні.

 Програма вступних екзаменів розробляється Національною академією або вищим навчальним 

закладом. 

 Вступні екзамени проводяться державною мовою.

 У разі успішного складення вступних екзаменів поза конкурсом приймаються особи, які від-

по відають умовам прийому до Національної академії або вищих навчальних закладів, та 

які є переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний 

службовець”.

 Зазначені особи приймаються у межах п’яти відсотків плану прийому за кожною формою 

навчання.

11. Апеляції за результатами вступних екзаменів розглядає апеляційна комісія. Склад апеляційної 

комісії затверджує президент Національної академії або ректор вищого навчального закладу за 

погодженням з Головдержслужбою.

 До складу апеляційної комісії включаються представники Головдержслужби та її територіального 

органу.

12. Особи, які успішно склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом, відповідно до рішення 

приймальної комісії можуть бути прийняті на навчання за договорами. 

13. У разі зарахування на навчання за денною формою працівник органу, установи, організації та 

підприємства звільняється із займаної посади згідно із статтею 38 Кодексу законів про працю 

України (322-08).

 На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування в 

Національній академії, вищому навчальному закладі посада, яку вони займали до навчання, може 

займатися іншою особою лише на умовах строкового трудового договору.

14. Час навчання в Національній академії, вищому навчальному закладі за денною формою та час 

відпустки, що надається згідно з пунктом 29 цього Положення, зараховуються випускникам 

Національної академії, вищого навчального закладу до страхового стажу за період роботи 

на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, 
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незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також до стажу 

державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, якщо до вступу на навчання 

вони перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після 

закінчення навчання та відпустки розпочали роботу у відповідному органі або вступили до 

аспірантури чи докторантури з наукової галузі „Державне управління” на навчання з відривом від 

виробництва.

15. Слухачам денної форми навчання виплачується стипендія згідно з пунктами 44, 54 цього Порядку. 

У разі зміни в установленому порядку умов оплати праці та розміру посадового окладу відповідних 

категорій працівників установлений розмір стипендії перераховується в межах видатків на оплату 

стипендіального забезпечення, затверджених у кошторисах.

16. Особи, прийняті на навчання за денною формою, зараховуються на період навчання органами, 

установами, організаціями до кадрового резерву на посади, договорами-направленнями або 

тристоронніми договорами.

 Слухачі Національної академії, вищого навчального закладу, які навчаються за вечірньою, 

вечірньо-заочною, заочною чи заочно-дистанційною формою, перед початком кожного семестру 

подають Національній академії чи вищому навчальному закладу довідку з місця роботи, скріплену 

печаткою відповідного органу, установи, організації.

17. Слухачам з інших міст на час навчання надається місце для проживання у гуртожитках. 

18. Державна екзаменаційна комісія, яка утворюється Національною академією чи вищим навчальним 

закладом, приймає державні екзамени та проводить захист дипломних магістерських робіт. 

До складу державної екзаменаційної комісії включаються представники Головдержслужби та її 

територіальних органів, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за 

згодою), провідні фахівці в сфері державного управління та науково-педагогічні працівники, які 

мають відповідний науковий ступінь.

19. Слухачам, які виконали навчальну програму, склали державні екзамени та захистили магістерську 

роботу, видається документ про освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. 

 Диплом з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку „відмінно” з не менш як 75 відсотків усіх 

навчальних дисциплін, оцінку „добре” з інших навчальних дисциплін, склали державні екзамени і 

захистили магістерську роботу з оцінкою „відмінно”.

20. Слухачам Національної академії, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерської 

роботи, президент Національної академії (слухачам вищих навчальних закладів — ректор вищого 

навчального закладу) може дозволити повторне складання державних екзаменів та захист 

магістерської роботи у наступному навчальному році. Поновлення таких слухачів за державним 

замовленням здійснюється за наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу.

21. Слухачі після завершення навчання відраховуються:

 з Національної академії — згідно з наказом президента;

 з вищого навчального закладу — згідно з наказом ректора.

22. Слухач може бути достроково відрахований: 

1) за власним бажанням (зазначене відрахування слухача відбувається за згодою органу, 

установи, організації, яка направила його на навчання); 

2) за станом здоров’я на підставі медичного висновку; 

3) за невиконання всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки; 

4) за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку;

5) якщо він зарахований на навчання за державним замовленням і без поважних причин не 

приступив до занять протягом 10 днів після їх початку; 

6) за невиконання зобов’язань, передбачених договором-направленням або тристороннім 

договором; 

7) якщо навчався за державним замовленням за заочною, вечірньою, вечірньо-заочною чи 

заочно-дистанційною формою та припинив перебування на державній службі або службі в 

органах місцевого самоврядування (крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до 

пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, чи у разі дострокового 

припинення повноважень осіб, які перебували на виборних посадах);
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8) якщо в процесі навчання виникли обставини, за яких на слухача поширюються встановлені 

законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу чи проходженням служби в 

органах державної влади чи органах місцевого самоврядування. 

 Дострокове відрахування слухачів вищих навчальних закладів, які навчались за державним 

замовленням, погоджується з Головдержслужбою. 

23. У разі дострокового відрахування слухачів, які зараховані на навчання за державним замовленням 

та без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів після їх початку, протягом 

10 наступних днів проводиться додаткове зарахування слухачів. На звільнені місця зараховуються 

особи, які склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом. Рішення про зарахування 

приймає приймальна комісія. 

 Вищі навчальні заклади зарахування слухачів погоджують з Головдержслужбою.

24. У разі припинення навчання з поважної причини слухач може бути поновлений на навчанні за 

державним замовленням за умови, що слухач має право навчатись за відповідною формою та за 

наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу.

 Слухачі Національної академії поновлюються наказом президента Національної академії за умови 

повторного укладення договору-направлення.

 Слухачі вищих навчальних закладів поновлюються наказом ректора вищого навчального закладу 

за умови повторного укладення тристороннього договору.

25. Слухачі, які навчалися за державним замовленням за заочною, вечірньою, вечірньо-заочною 

чи заочно-дистанційною формою, припинили перебування на державній службі або службі в 

органах місцевого самоврядування і достроково відраховані з Національної академії чи вищого 

навчального закладу, можуть продовжити навчання за договорами. 

 У разі повернення на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування зазначені 

слухачі мають право на поновлення на навчанні за державним замовленням за умови, що слухач 

має право навчатись за відповідною формою, за наявності вакантних місць у межах ліцензованого 

обсягу і повторного укладення договору-направлення для слухачів Національної академії та 

тристороннього договору для слухачів вищих навчальних закладів.

 Вищі навчальні заклади поновлення слухачів погоджують з Головдержслужбою.

26. Орган, установа, організація у 10-денний строк з дня звільнення з державної служби або служби 

в органах місцевого самоврядування слухача, який навчається за державним замовленням 

за заочною, вечірньою, вечірньо-заочною чи заочно-дистанційною формою, інформує про це 

Національну академію чи вищий навчальний заклад та територіальний орган Головдержслужби. 

27. Слухачі, які навчаються за договорами, можуть бути переведені на навчання за державним 

замовленням за умови, що слухач має право навчатися за відповідною формою, та за наявності 

вакантних місць у межах ліцензованого обсягу. 

 Вищі навчальні заклади зазначене переведення слухачів погоджують з Головдержслужбою.

28. Особи, які навчаються в Національній академії, вищих навчальних закладах мають право на пільги, 

передбачені законодавством.

 Для підготовки магістерської роботи слухачам вечірньої, вечірньо-заочної, заочної та заочно-

дистанційної форми навчання надається додаткова відпустка на два місяці. 

29. Випускникам, які навчалися за державним замовленням за денною формою та отримали диплом 

магістра, надається відпустка на 30 календарних днів і виплачується місячна стипендія за рахунок 

стипендіального фонду.

ІІ. Прийом на навчання

Прийом слухачів до Національної академії
30. Національна академія здійснює прийом слухачів на навчання за денною, вечірньо-заочною, 

заочною і заочно-дистанційною формою для підготовки фахівців за спеціальностями напряму 

підготовки „Державне управління” з наданням кваліфікації „магістр державного управління” та 

„магістр управління суспільним розвитком”.
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 Строк навчання слухачів у Національній академії за денною формою становить 18 місяців, за 

вечірньо-заочною, заочною і заочно-дистанційною — 30 місяців.

 Освітньо-професійні програми підготовки магістрів державного управління, що реалізуються 

Національною академією, розробляються та затверджуються Національною академією.

31. Договори-направлення на навчання до Національної академії оформлюються згідно з додатка-

ми 1, 2.

32. На навчання за державним замовленням до Національної академії за денною формою приймаються 

особи, що працюють:

— в органах, установах, організаціях, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування не менш як один рік або страховий стаж за період роботи на підприємствах, 

утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду 

діяльності та господарювання (далі — підприємства) не менш як три роки та не досягли 45 

років на момент подання документів до приймальної комісії;

— в органах, установах, організаціях та на підприємствах, мають страховий стаж за період роботи 

на підприємствах не менш як один рік або диплом про повну вищу освіту з відзнакою та не 

досягли 35 років на момент подання документів до приймальної комісії. Кількість таких осіб 

повинна становити не більш як 20 відсотків плану прийому на навчання за денною формою;

— в сільських районах і не є державними службовцями або посадовими особами місцевого 

самоврядування, але перебувають у кадровому резерві на заміщення посад голів, заступників 

голів, керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій і мають страховий стаж за час 

роботи на підприємствах не менш як три роки. 

33. На навчання за державним замовленням за вечірньо-заочною, заочною і заочно-дистанційною 

формою до Національної академії приймаються особи, що не досягли 50 років, перебувають на 

державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, працюють на посадах першої-

четвертої категорії або зараховані до кадрового резерву на ці посади та мають стаж державної 

служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання 

документів до приймальної комісії. 

34. На навчання за державним контрактом з Головдержслужбою за денною, заочною, вечірньо-

заочною та заочно-дистанційною формою до Національної академії приймаються особи, які 

працюють в органах, установах організаціях на посадах п’ятої — сьомої категорій, мають стаж 

державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не 

досягли 45 років на момент подання документів. 

35. На навчання за державним замовленням за спеціальністю „управління суспільним розвитком” 

напряму підготовки „Державне управління”, освітньо-професійна програма якої передбачає 

підготовку фахівців для роботи на посадах першої-третьої категорії, до Національної академії 

(м.Київ) за направленням органів, установ, організації та за погодженням із Секретаріатом 

Кабінету Міністрів України та Секретаріатом Президента України приймаються особи, що на 

момент подання документів до приймальної комісії не досягли 50 років, а також: 

1) працюють на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування на посадах 

керівників І—ІІІ категорій;

2) працюють в органах, установах, організаціях на посадах спеціалістів ІІІ категорії не менше 

року та зараховані до кадрового резерву на посади керівників І—ІІІ категорії;

3) займають посади керівників державних підприємств, установ, організацій I—II номенклатурних 

груп, мають страховий стаж за період роботи на підприємствах не менш як п’ять років, 

зараховані до кадрового резерву для роботи на посадах ІІІ категорії — за направленням 

органу, установи, організації, до сфери управління якої належить або у підпорядкуванні якої 

перебувають зазначені державні підприємства, установи, організації.

 Навчання народних депутатів України здійснюється відповідно до Закону України „Про статус 

народного депутата України”.

36. До заяви про вступ до Національної  фотокарток розміром 3х4 сантиметри, копії договору-

направлення до Національної академії, диплома про повну вищу освіту, додатка до нього, 

трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчені в 
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установленому порядку. Паспорт та військовий квиток пред’являються особисто.

37. Прийом на навчання осіб, що мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту, 

за договорами до регіональних інститутів Національної академії за професійно орієнтованими на 

державну службу та службу в органах місцевого самоврядування спеціальностями здійснюється 

відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів, затверджених МОН. Після успішного 

завершення навчання їм присвоюється кваліфікація фахівця з вищою освітою певного освітньо-

кваліфікаційного рівня відповідно до Закону України „Про вищу освіту”.

38. Громадяни іноземних держав приймаються на навчання на підставі міжнародних договорів, 

договорів, укладених між Національною академією і зарубіжними навчальними закладами та 

організаціями, індивідуальних договорів, контрактів на умовах, визначених такими договорами, 

контрактами.

39. План прийому на навчання до Національної академії розробляється Національною академією 

відповідно до державного замовлення та договорів.

 Для навчання осіб з числа кримськотатарської молоді, які перебувають у кадровому резерві 

ор га нів державної влади та органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим в 

Національній академії (м. Київ), виділяються в межах державного замовлення п’ять місць за 

денною та десять місць за заочною формою навчання. Зазначені особи приймаються на навчання 

за рекомендацією Ради міністрів Автономної Республіки Крим на конкурсній основі і повинні 

відповідати умовам прийому до Національної академії.

40. Органи, установи, організації подають:

— до Національної академії не пізніше ніж за три місяці до початку вступних екзаменів відо-

мос ті про осіб, що рекомендуються для участі у конкурсному відборі на навчання, та про-

позиції щодо їх подальшого перебування на державній службі, службі в органах місцевого 

самоврядування, затверджені відповідно на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, колегій обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, обласних 

рад;

— до Національної академії (м.Київ) не пізніше ніж за два місяці до початку вступних екзаменів 

відомості про осіб, які вступають на факультет вищих керівних кадрів.

41. Зарахування слухачів на навчання до Національної академії проводиться щороку до 10 липня.

 Президент Національної академії має право прийняти рішення про додатковий набір у липні-

серпні за окремим конкурсом відповідно до встановлених правил. Зарахування на навчання у 

цьому випадку здійснюється не пізніше 30 серпня.

42. Вступники проходять конкурсний відбір за результатами вступних екзаменів, а саме:

— комп’ютерного тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-

правових, історико-культурних питань; 

— співбесіди із сучасних проблем державного управління з метою визначення практичного 

досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або 

службі в органах місцевого самоврядування.

 Вступники на навчання за денною формою за спеціальністю „Публічне адміністрування” додатково 

складають вступний екзамен з іноземної мови.

43. Відомості про вступників, зарахованих на навчання до Національної академії за державним 

замовленням, надсилаються до Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів 

України, Головдержслужби, органів, установ, організацій для планування подальшої роботи 

зазначених осіб на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування.

 Навчання в Національній академії починається щороку з 1 вересня. 

44. Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою 

перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується 

стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 1,5 

максимального посадового окладу провідного спеціаліста міністерства. 

 Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою не 

перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується 

стипендія в розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше 
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одного максимального посадового окладу провідного спеціаліста міністерства, встановленого 

законодавством. 

45. Слухач Національної академії погоджує тематику дипломної магістерської роботи з органом, 

установою, організацією, з яким укладено договір-направлення.

46. Переведення слухачів на навчання в межах Національної академії (м. Київ) та її регіональних 

інститутів, а також на навчання за іншою спеціальністю чи формою здійснюється наказом 

президента Національної академії за наявності вакантних місць та за умови, що слухач має право 

навчатися за відповідною формою.

Прийом слухачів до вищих навчальних закладів
47. Вищі навчальні заклади здійснюють прийом слухачів на навчання за денною, вечірньою, заочною 

і заочно-дистанційною формою для підготовки фахівців за спеціальністю „Державна служба” знань 

напряму підготовки „Державне управління” з наданням кваліфікації „магістр державної служби”.

 Строк навчання слухачів у вищих навчальних закладах за денною формою становить 12 місяців, 

за заочною, вечірньою та заочно-дистанційною — 22 місяці.

48. Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до навчальних планів, 

розроблених вищим навчальним закладом на основі галузевого стандарту вищої освіти і 

погоджених з Головдержслужбою перед початком навчального року.

 Відкриття нової спеціалізації за спеціальністю „Державна служба” здійснюється відповідно до 

встановленого законодавством порядку та погоджується з Головдержслужбою.

49. Направлення на навчання до вищого навчального закладу оформлюється згідно з додатком 3. 

50. На навчання за державним замовленням за денною, заочною, вечірньою та заочно-дистанційною 

формами до вищих навчальних закладів приймаються особи, які працюють в органах, установах 

організаціях, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не 

менш як один рік, не досягли 45 років на момент подання документів. 

 Зарахування слухачів на навчання до вищих навчальних закладів проводиться щороку до 1 

серпня, про що приймальна комісія вищого навчального закладу їх письмово повідомляє.

51. До заяви про вступ до вищого навчального закладу додаються: особова картка державного 

службовця, посадової особи місцевого самоврядування, автобіографія, направлення до вищого 

навчального закладу, медична довідка за формою № 086-у, шість фотокарток розміром 3х4 

сантиметри, копії диплома про повну вищу освіту, додатка до нього, трудової книжки та довідки 

про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчені в установленому порядку. Паспорт та 

військовий квиток пред’являються особисто.

52. Вступники проходять конкурсний відбір за результатами вступних екзаменів з основ держави і 

права, основ економіки та співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

53. У разі зарахування осіб на навчання за державним замовленням до вищого навчального закладу 

укладається у місячний строк договір між органом, установою, організацією, вищим навчальним 

закладом та слухачем (далі — тристоронній договір). Примірний тристоронній договір за денною 

формою навчання наведено у додатку 4, а за заочною, вечірньою, заочно-дистанційною формою 

навчання — у додатку 5.

 Навчання у вищих навчальних закладах щороку починається з 1 жовтня. 

54. Слухачам, які на момент зарахування на навчання до вищого навчального закладу за денною 

формою перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, 

виплачується стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не 

більш як 1,5 посадового окладу провідного спеціаліста міністерства. 

55. Слухач вищого навчального закладу погоджує тематику дипломної магістерської роботи з 

органом, установою, організацією, з яким укладено тристоронній договір.

 Вищий навчальний заклад погоджує тематику дипломних магістерських робіт з відповідним 

територіальним органом Головдержслужби та надсилає їх перелік до Головдержслужби.

56. Переведення слухачів, які навчаються за державним замовленням, з одного вищого навчального 

закладу до іншого або з однієї спеціалізації чи форми навчання на іншу здійснюється відповідно 

наказами ректорів обох вищих навчальних закладів або наказом ректора за умови наявності 
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вакантних місць державного замовлення у межах ліцензованого обсягу та за погодженням з 

Головдержслужбою.

ІІІ. Працевлаштування випускників Національної академії та вищих 

навчальних закладів

57. Випускники Національної академії, вищого навчального закладу, які навчалися за денною 

формою навчання за державним замовленням за спеціальностями напряму підготовки „Державне 

управління”, працевлаштовуються тими органами установами, організаціями, з якими було 

укладено договори-направлення чи тристоронні договори. 

58. За згодою органу, установи, організації, які направили працівника на навчання, особи, яка 

навчається в Національній академії чи вищому навчальному закладі, можливе переміщення 

слухача в період його навчання у кадровому резерві зазначеного органу, установи, організації, або 

зарахування до кадрового резерву іншого органу, установи, організації з укладенням відповідного 

договору-направлення чи тристороннього договору та наступним працевлаштуванням.

 Вищі навчальні заклади зазначене переміщення слухача погоджують з Головдержслужбою.

59. Національна академія за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Секретаріатом 

Президента України видає випускникові Національної академії направлення на роботу за зразком 

згідно з додатком 6, про що інформує Головдержслужбу та орган, установу, організацію, до яких 

направлено випускника. 

 Вищий навчальний заклад видає випускникові, який навчався за державним замовленням за 

денною формою, направлення на роботу за формою згідно з додатком 8, про що в 10-денний 

строк інформує територіальний орган Головдержслужби та орган, установу, організацію, до яких 

направлено випускника. 

 У направленні зазначається строк прибуття випускника до місця призначення.

60. За згодою органу, установи, організації, які направили працівника на навчання та за 

погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Секретаріатом Президента України та 

Головдержслужбою випускникові Національної академії чи вищого навчального закладу може 

бути видане направлення на роботу до іншого органу, установи, організації. 

 Підставою для видачі такого направлення є протокол про часткове припинення за згодою 

сторін дії договору-направлення чи тристороннього договору та письмове підтвердження 

про працевлаштування випускника Національної академії чи вищого навчального закладу 

відповідно.

61. Випускники зобов’язані прибути на роботу в строк і за місцем, що встановлені договором-

направленням чи тристороннім договором, відпрацювати в органі, установі, організації або за 

її згодою та за погодженням з Головдержслужбою в іншому органі державної влади чи органі 

місцевого самоврядування не менш як п’ять років.

 Зазначені органи, установи, організації забезпечують надання випускникам:

— Національної академії — посад не нижче четвертої категорії, або тих, на яких вони 

перебувають у кадровому резерві згідно з договорами-направленнями, або як виняток не 

нижче тих, які вони займали до вступу до Національної академії, рівноцінних за оплатою 

праці та характером діяльності, а також реалізацію переважного права на зайняття вакантної 

посади чи просування по службі без конкурсного відбору або стажування та зарахування їх 

до кадрового резерву на посади першої — четвертої категорії;

— вищих навчальних закладів — посаду не нижче тієї, що він займав до вступу на навчання, 

рівноцінну за оплатою праці та характером діяльності, а також реалізацію переважного 

права на зайняття вакантної посади чи просування по службі без конкурсного відбору або 

стажування. 

 Відповідальність за прийняття випускників на зазначені в договорах-направленнях чи тристо-

ронніх договорах посади покладається на керівника органу, установи, організації, який щороку 

звітує про це перед Держкомстатом.
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62. Протягом місяця після початку навчання Національна академія та вищі навчальні заклади подають 

відповідному органу, установі, організації та Головдержслужбі відомості про слухачів денної 

форми, які розпочали навчання за державним замовленням. На підставі цього повідомлення 

зазначені орган, установа, організація зараховують слухачів Національної академії чи вищих 

навчальних закладів до відповідного кадрового резерву згідно з договором-направленням чи 

тристороннім договором. 

 Щороку у січні органи, установи, організації, які уклали договори-направлення із слухачами 

Національної академії та вищими навчальними закладами, подають до Національної академії, 

вищих навчальних закладів та Головдержслужби підтвердження щодо перебування слухачів у 

відповідному кадровому резерві із зазначенням повної назви посади, на яку випускників буде 

призначено після закінчення Національної академії.

 У випадку реорганізації в органі, установі, організації, що відбулась після подачі вище зазначеного 

підтвердження але до працевлаштування випускника відповідний орган, установа, організація 

терміново (протягом 5 днів) подають до Національної академії чи вищого навчального закладу та 

Головдержслужби підтвердження щодо перебування слухачів у відповідному кадровому резерві 

із зазначенням повної назви посади, на яку випускників буде призначено після закінчення 

Національної академії чи вищого навчального закладу.

63. У разі ліквідації чи реорганізації органу, установи, організації, де раніше працювали або 

перебували в кадровому резерві випускники Національної академії чи вищого навчального 

закладу та з якими вони укладали договори-направлення чи тристоронні договори, 

випускників працевлаштовує орган, установа, організація, що є правонаступником, або орган, 

установа, організація, на які покладено виконання відповідних функцій. Зобов’язання щодо 

працевлаштування випускників зберігається також у разі скорочення чисельності штату і 

зміни структури зазначеного органу, установи, організації. Зміна керівника органу, установи, 

організації не є підставою для відмови у працевлаштуванні випускників Національної академії 

чи вищого навчального закладу.

64. Керівник органу, установи, організації здійснює призначення на посаду випускника Національної 

академії, вищого навчального закладу відповідно до штатного розпису з урахуванням вимог, 

зазначених у пункті 61 цього Порядку.

65. Випускник Національної академії, вищого навчального закладу може не розпочати роботу за 

на правленням з поважних причин, визначених в установленому порядку. Поважною причиною 

є також вступ випускника до закордонного навчального закладу для подальшої підготовки за 

на прямом підготовки „Державне управління” або на навчання за державним замовленням за 

ден ною формою до аспірантури чи докторантури з напряму підготовки „Державне управління” 

за реко мен дацією вченої ради Національної академії чи вищого навчального закладу, де він 

навчався за прог рамою підготовки магістрів; а також прийняття на науково-педагогічну чи 

наукову роботу в цій галузі.

66.  Дата прибуття на роботу випускника вищого навчального закладу за направленням переноситься 

на період складання вступних екзаменів і вирішення питання щодо його зарахування до аспірантури 

чи докторантури. Вищий навчальний заклад повідомляє про це орган, установу, організацію, до 

якого випускник повинен направлятися, та територіальний орган Головдержслужби з метою 

збереження за випускником відповідної посади на період складення вступних екзаменів. 

67. Орган, установа, організація у місячний строк після прибуття випускника надсилає Національній 

академії чи вищому навчальному закладу та Головдержслужбі чи територіальному органу 

Головдержслужби повідомлення за зразком згідно з додатками 7, 9, а також інформує про 

причини непрацевлаштування випускника.

68. У разі коли випускник, який навчався за державним замовленням за денною формою, не склав 

державний екзамен або не захистив дипломну магістерську роботу, орган, установа, організація 

може прийняти його на посаду з урахуванням отриманої підготовки. 

69. Випускник, який навчався за договором, може бути працевлаштований в установленому 

порядку на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування за сприянням 

Головдержслужби чи її територіального органу. 

70. Особи, які перебували на виборних посадах і припинили свої повноваження, працевлаштовуються 

територіальними органами Головдержслужби.
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71. Облік працевлаштованих випускників ведуть кадрові служби органів, установ, організацій та 

територіальні органи Головдержслужби. 

 Протягом п’яти років орган, установа, організація, де працевлаштований випускник, щорічно до 1 

вересня поточного року звітує територіальному органу Головдержслужби про стан проходження 

випускником державної служби або служби в органі місцевого самоврядування.

 У випадку працевлаштування випускника у іншому органі протягом цих п’яти років зобов’язання 

стосовно зазначеного звітування залишається за органом, установою, організацією, де 

працевлаштований випускник відповідно до договору-направлення чи тристороннього договору. 

У разі ліквідації чи реорганізації органу, установи, організації звітування покладається на орган, 

установу, організацію, що є правонаступником, або орган, установу, організацію, на які покладено 

виконання відповідних функцій. 

72. Моніторинг та загальний контроль за працевлаштуванням випускників здійснює 

Головдержслужба. 

IV. Відшкодування вартості навчання

73. Відшкодування вартості навчання за державним замовленням здійснюється згідно з договором-

направленням чи тристороннім договором в установленому порядку.

74. Національна академія чи вищий навчальний заклад розраховує вартість навчання осіб, що 

підлягає відшкодуванню, та повідомляє про це орган, установу, організацію. Розмір витрат 

відшкодовується залежно від фактичного часу навчання за державним замовленням виходячи з 

розміру плати за навчання.

75. Вартість навчання в установленому порядку відшкодовують : 

1) слухачі, яких достроково відраховано з вищого навчального закладу без поважних причин; 

2) слухачі, які під час навчання за державним замовленням за заочною, вечірньою чи заочно-

дистанційною формою припинили перебування на державній службі чи службі в органах 

місцевого самоврядування (крім випадків, коли слухач звільнений відповідно до пункту 1 

частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України; у разі дострокового припинення 

повноважень осіб, які перебували на виборних посадах; за станом здоров’я на підставі 

медичного висновку); 

3) випускники, які не прибули на роботу за направленням без поважної причини або відмовилися 

протягом п’яти років після закінчення Національної академії чи вищого навчального закладу 

від перебування на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування; 

4) випускники, які не склали державний екзамен або не захистили дипломну магістерську 

роботу без поважних причин та не прийняті на посади відповідно до договору-направлення 

чи тристороннього договору;

5) орган, установа, організація, яка направляла випускника на навчання, у разі не виконання 

умов договору-направлення чи тристороннього договору щодо працевлаштування. 
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ДОДАТОК 1

до Порядку

ДОГОВІР-НАПРАВЛЕННЯДОГОВІР-НАПРАВЛЕННЯ

на навчання за денною формою до Національної академії державного на навчання за денною формою до Національної академії державного 

управління при Президентові України управління при Президентові України 

від ___ __________ 20___ р.     № _________ 

_____________________________________________________________________________________

(найменування органу державної влади, 

_____________________________________________________________________________________

органу місцевого самоврядування, установи, організації)

в особі ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали керівника)

та ___________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові слухача)

уклали договір про підготовку магістра за спеціальністю ____________________________________

_________________________________________________ напряму підготовки „Державне управління”.

1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація зобов’язуються: 

1) зарахувати на період навчання в Національній академії до кадрового резерву 

 ______________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали особи, яка направляється на навчання)

 на посаду _____________________________________________________________________; 
(назва та категорія посади) 

2) створити умови для стажування слухача згідно з навчальним планом; 

3) погодити слухачеві тематику дипломної магістерської роботи;

4) надати випускнику після закінчення навчання в Національній академії посаду не нижче 

четвертої категорії або ту, на якій він перебуває в кадровому резерві згідно з договором-

направленням або, як виняток, не нижче тієї, яку він займав до вступу в Національну академію, 

рівноцінної за оплатою праці та характером діяльності, а також можливість реалізації 

переважного права на зайняття вакантної посади чи просування по службі без конкурсного 

відбору або стажування та зарахування його до кадрового резерву на посади першої — 

четвертої категорії; 

5) забезпечити в установленому порядку працевлаштування випускника Національної академії 

також у разі скорочення чисельності штату, зміни структури чи зміни керівника органу, 

установи, організації; 

6) надіслати в місячний строк повідомлення Національній академії та Головдержслужбі про 

працевлаштування випускника;

7) у разі невиконання умов договору-направлення відшкодувати державі вартість навчання слу-

хача в Національній академії згідно з пунктом 75 Порядку прийому на навчання за освітньо-

професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями напряму підготовки 

„Державне управління” та працевлаштування випускників, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від ________________________2010 р. №____________.
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2. Слухач зобов’язується:

1) оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки, передбаченої навчальним планом;

2) погодити з органом, установою, організацією, який направляв на навчання, тематику 

дипломної магістерської роботи;

3) прибути в місячний строк після закінчення навчання та відпустки на роботу до відповідного 

органу державної влади чи органу місцевого самоврядування і відпрацювати в ньому не 

менш як п’ять років;

4) відшкодувати вартість навчання відповідно до пункту 75 Порядку прийому на навчання 

за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями напряму 

підготовки „Державне управління” та працевлаштування випускників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від ___________________2010 р. №__________;

5) виконувати правила внутрішнього розпорядку Національної академії;

6) дбайливо ставитися до приміщень, обладнання, приладів, навчальної, довідкової та методичної 

літератури, комп’ютерної техніки та іншого майна, що належить Національній академії. У разі 

заподіяння шкоди майну вищого навчального закладу нести матеріальну відповідальність 

згідно із законодавством.

4. Прикінцеві положення. 

 Договір набирає чинності з дня його підписання трьома сторонами і діє до ___ ___________ 

20_____ р. (визначається відповідно до строку навчання з урахуванням строку відпустки, 

тривалістю 30 календарних днів, та строку відпрацювання на державній службі чи службі в 

органах місцевого самоврядування не менш як п’ять років).

 Договір укладається у двох примірниках: один примірник зберігається в органі державної влади, 

органі місцевого самоврядування, установі, організації, який направляє особу на навчання, 

другий — у слухача. Кожний з примірників має однакову юридичну силу.

 Під час виконання вимог, визначених договором і Порядком прийому на навчання за освітньо-

професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань „державне 

управління” та працевлаштування випускників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від ____ _________________ 2010 р. № _____, сторони керуються Законами України 

„Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про місцеве 

самоврядування в Україні” та „Про вищу освіту”.

 Спори, що виникають у разі порушення вимог договору, розглядаються у судовому порядку.

 Зміни і доповнення до договору вносяться шляхом підписання додаткових договорів.

5. Адреси сторін:

 Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація: _____________

 _________________________________________________________________________________

 слухач: ___________________________________________________________________________
(місце постійного проживання)

 _________________________________________________________________________________
 (серія та номер паспорта, ким і коли виданий)

___________________________________
 (посада керівника та найменування органу 

держав ної влади, органу місцевого самовря-
дування, установи, організації

_______________________________(підпис) _______________________________(підпис)

________________________(ініціали, прізвище) ________________________(ініціали, прізвище)

_____ ___________________ 20____ р.

М. П.

_____ ___________________ 20____ р.

М. П.
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Додаток 2 

до Порядку 

ДОГОВІР-НАПРАВЛЕННЯ ДОГОВІР-НАПРАВЛЕННЯ 

на навчання за заочною, вечірньо-заочною, на навчання за заочною, вечірньо-заочною, 

заочно-дистанційною формою до Національної академії державного заочно-дистанційною формою до Національної академії державного 

управління при Президентові Україниуправління при Президентові України

від __________ 20___ р.        №________ 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування,

_____________________________________________________________________________________
установи, організації)

в особі ______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали керівника)

та ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові слухача)

уклали договір про підготовку магістра за спеціальністю ____________________________________

________________________________________________ напряму підготовки „Державне управління”.

1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація, що направляє __

_______________________________________________________________________на навчання,
(прізвище, ім’я та по батькові особи, яка направляється на навчання)

 зобов’язується:

1) створити слухачеві належні умови для навчання за ___________________________ формою; 

        (форма навчання)

2) погодити слухачеві тематику дипломної магістерської роботи;

3) у разі припинення перебування слухача на державній службі чи службі в органах місцевого 

самоврядування або у разі виникнення обставин, за яких на слухача поширюються 

встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу 

в органах місцевого самоврядування і перебування на ній, повідомити про це у 10-денний 

строк Національну академію.

2. Слухач зобов’язується:

1) оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки, передбаченої навчальним планом;

2) погодити з органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, установою, 

організацією, який направляв на навчання, тематику дипломної магістерської роботи;

3) відшкодувати вартість навчання відповідно до пункту 75 Порядку прийому на навчання 

за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями напряму 

підготовки „Державне управління” та працевлаштування випускників, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від _____ _____________ 20____ р. № ______;

4) виконувати правила внутрішнього розпорядку Національної академії;

5) дбайливо ставитися до приміщень, обладнання, приладів, навчальної, довідкової та методичної 

літератури, комп’ютерної техніки та іншого майна, що належить Національній академії. У разі 

заподіяння шкоди майну Національної академії нести матеріальну відповідальність згідно із 

законодавством. 

3. Прикінцеві положення. 

 Договір набирає чинності з дня його підписання трьома сторонами і діє до ___ ___________ 

20____ року.
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 Договір укладається у двох примірниках: один примірник зберігається в органі державної влади, 

органі місцевого самоврядування, установі, організації, який направляє особу на навчання, другий 

— у слухача. Кожний з примірників має однакову юридичну силу.

 Під час виконання вимог, визначених договором і Порядком прийому на навчання за освітньо-

професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань „державне 

управління” та працевлаштування випускників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від _______ ______________ 20_____ р. № ______, сторони керуються Законами 

України „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про місцеве 

самоврядування в Україні” та „Про вищу освіту”.

 Спори, що виникають у разі порушення вимог договору, розглядаються у судовому порядку.

 Зміни і доповнення до договору вносяться шляхом підписання додаткових договорів.

4. Адреси сторін:

 Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація: _____________

 _________________________________________________________________________________

 слухач: ___________________________________________________________________________
(місце постійного проживання)

 _________________________________________________________________________________
 (серія та номер паспорта, ким і коли виданий)

___________________________________
 (посада керівника та найменування органу 

держав ної влади, органу місцевого самовря-
дування, установи, організації)

_______________________________(підпис) _______________________________(підпис)

________________________(ініціали, прізвище) ________________________(ініціали, прізвище)

_____ ___________________ 20____ р.

М. П.

_____ ___________________ 20____ р.

М. П.
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Додаток 3

до Порядку 

НАПРАВЛЕННЯНАПРАВЛЕННЯ

до вищого навчального закладудо вищого навчального закладу

від ____ ___________ 20__ р.      №___________

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування,

_____________________________________________________________________________________
установи, організації)

в особі ______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали керівника)

направляє на навчання за _______________________________________________________формою
(денною, вечірньою, заочною, заочно-дистанційною)

до _________________________________________________________________________________
(назва вищого навчального закладу, який здійснює підготовку магістрів

за спеціальністю „Державне служба” напряму підготовки „Державне управління”) _________________

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________
(місце роботи, посада особи, яка направляється на навчання) 

У разі зарахування на навчання за спеціальністю „Державна служба” напряму підготовки „Державне 

управління” __________________________________________________________________________

    (найменування органу, установи, організації)

укладе з ______________________________________________________________________________

(прізвище та ініціали слухача) 

вищим навчальним закладом договір відповідно до вимог Порядку прийому на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістрів за спеціальностями напряму підготовки „Державне 

управління” та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від ___________2010 р. № ___________Джерело — 

_____________________________________________________________________________________
(посада керівника та найменування органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, установи, організації) 

_________________________________ _____________________________________________
  (підпис)      (ініціали та прізвище)

______ ________________ 20____ р.

 М.П. 

Документ отримано з офіційного джерела http://zakon.rada.gov.ua
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Додаток 4

до Порядку 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІРПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

(денна форма навчання у вищих навчальних закладах) (денна форма навчання у вищих навчальних закладах) 

від ___ __________ 20___ р.       № __________ 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування,

_____________________________________________________________________________________
установи, організації)

в особі ______________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника)

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

в особі ______________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника)

та ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові слухача)

уклали договір про підготовку магістра за спеціальністю „Державна служба” напряму підготовки 

„Державне управління”.

1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація, що направляє __

_______________________________________________________________________на навчання,
(прізвище, ім’я та по батькові особи, яка направляється на навчання)

 зобов’язується:

1) зарахувати на період навчання до кадрового резерву ________________________________

 ______________________на посаду _______________________________________________
    (прізвище та ініціали слухача)   (найменування та категорія) 

 _____________________________________________________________________________

 з урахуванням того, що оплата праці не буде нижчою, ніж та, що він (вона) отримував 

(отримувала) до вступу у вищий навчальний заклад; 

2) надати випускникові після закінчення навчання роботу на посаді та з оплатою праці не 

нижчою, ніж та, що визначена йому при зарахуванні до кадрового резерву згідно з договором, 

або роботу на посаді не нижче тієї, що він займав до вступу на навчання, рівноцінних за 

оплатою праці та характером діяльності, а також реалізацію переважного права на зайняття 

вакантної посади чи просування по службі без конкурсного відбору або стажування;

3) погодити слухачеві тематику дипломної магістерської роботи;

4) забезпечити проходження стажування слухача згідно з навчальним планом;

5) надіслати в місячний строк повідомлення вищому навчальному закладу та територіальному 

органу Головдержслужби про працевлаштування випускника;

6) у разі невиконання умов договору відшкодувати державі вартість навчання слухача у вищому 

навчальному закладі, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю „Державна служба” 

знань напряму підготовки „Державне управління”, згідно з пунктом 75 Порядку прийому на 

навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями 

напряму підготовки „Державне управління” та працевлаштування випускників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від ____________2010 р. №_______.
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2. Вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю „Державна служба” 

знань напряму підготовки „Державне управління”, зобов’язується:

1) виконати державне замовлення та державний контракт на підготовку магістрів;

2) забезпечити професійну підготовку магістра; 

3) створити слухачеві належні умови для навчання;

4) забезпечити іногороднього слухача місцем у гуртожитку; 

5) видати випускникам направлення на роботу та інформувати Головдержслужбу про 

працевлаштування випускників;

6) здійснювати переведення слухача на іншу спеціалізацію або форму навчання лише за його 

згодою та клопотанням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи, 

організації, який направляв на навчання;

7) після закінчення навчання видати випускникові документ про освіту встановленого зразка та 

виплатити місячну стипендію.

3. Слухач зобов’язується:

1) оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки, передбаченої навчальним 

планом;

2) погодити з органом державної влади. органом місцевого самоврядування, установою, орга-

нізацією, який направляв на навчання, тематику дипломної магістерської роботи;

3) прибути в місячний строк після закінчення навчання та відпустки на роботу до відповідного 

органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, установи, організації і 

відпрацювати в ньому не менш як п’ять років;

4) відшкодувати вартість навчання відповідно до пункту 75 Порядку прийому на навчання 

за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями напряму 

підготовки „Державне управління” та працевлаштування випускників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від ____________2010 р. №____;

5) виконувати правила внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;

6) дбайливо ставитися до приміщень, обладнання, приладів, навчальної, довідкової та методичної 

літератури, комп’ютерної техніки та іншого майна, що належить вищому навчальному закладу. У 

разі заподіяння шкоди майну вищого навчального закладу нести матеріальну відповідальність 

згідно із законодавством.

4. Прикінцеві положення. 

 Договір набирає чинності з дня його підписання трьома сторонами і діє до ___ ___________ 

20____ р. (визначається відповідно до строку навчання з урахуванням строку відпустки, тривалістю 

30 календарних днів, та строку відпрацювання на державній службі чи службі в органах місцевого 

самоврядування не менш як п’ять років).

 Договір укладається у трьох примірниках: один примірник зберігається в органі державної 

влади, органі місцевого самоврядування, установі, організації, який направляє особу на навчання, 

другий — у вищому навчальному закладі, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 

„Державна служба” напряму підготовки „Державне управління”, третій — у слухача. Кожний з 

примірників має однакову юридичну силу.

 Під час виконання вимог, визначених договором і Порядком прийому на навчання за освітньо-

професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями напряму підготовки 

„Державне управління” та працевлаштування випускників, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від _____ ____________ 2010 р. № _____, сторони керуються Законами 

України „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про місцеве 

самоврядування в Україні” та „Про вищу освіту”.

 Спори, що виникають у разі порушення вимог договору, розглядаються у судовому порядку.

 Зміни і доповнення до договору вносяться шляхом підписання додаткових договорів.

5. Адреси сторін:

 Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація: _____________

 _________________________________________________________________________________
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 вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку магістрів за спеціаль ністю „Державна 

служба” напряму підготовки „Державне управління”: _________________________________

_____________________________________________________________________________

 слухач: ___________________________________________________________________________
(місце постійного проживання)

 _________________________________________________________________________________
 (серія та номер паспорта, ким і коли виданий)

_______________________ 

_______________________ 

(посада керів ника та найменування 
органу держав ної влади, органу 

місцевого самовря дування, 
установи, організації)

_________________________ 

_________________________ 

(посада керів ника та найменування 
вищого навчального закладу)

 __________________ (підпис) ____________________ (підпис) ______________________ (підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

_________________________
(ініціали, прізвище)

___________________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20___ р.

М. П.

____ _____________ 20___ р.

М. П.

_____ _____________ 20___ р.
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Додаток 5 
до Порядку 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІРПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

(заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання 

у вищих навчальних закладах)у вищих навчальних закладах)

від ___ __________ 20___ р.       № __________ 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування,

_____________________________________________________________________________________
установи, організації)

в особі ______________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника)

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

в особі ______________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника)

та ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові слухача)

уклали договір про підготовку магістра за спеціальністю „Державна служба” напряму підготовки 

„Державне управління”.

1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація, що направляє __

_______________________________________________________________________на навчання,
(прізвище, ім’я та по батькові особи, яка направляється на навчання)

 зобов’язується:

1) створити слухачеві належні умови для навчання за ___________________________ формою;
      (форма навчання)

2) погодити слухачеві тематику дипломної магістерської роботи;

3) у разі припинення перебування слухача на державній службі чи службі в органах місцевого 

самоврядування або у разі виникнення обставин, за яких на слухача поширюються встановлені 

законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в органах 

місцевого самоврядування і перебування на ній, повідомити про це у 10-денний строк вищий 

навчальний заклад;

2. Вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю „Державна служба” 

напряму підготовки „Державне управління”, зобов’язується:

1) виконати державне замовлення та державний контракт на підготовку магістрів;

2) забезпечити професійну підготовку магістра;

3) створити слухачеві належні умови для навчання;

4) забезпечити іногороднього слухача місцем у гуртожитку на період навчальних сесій, складен-

ня державних екзаменів та захисту дипломної магістерської роботи;

5) здійснювати проведення слухача на іншу спеціалізацію або форму навчання за його згодою та 

клопотанням органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, який направляв 

на навчання;

6) після закінчення навчання видати випускникові документ про освіту встановленого зразка.
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3. Слухач зобов’язується:

1) оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки, передбаченої навчальним планом;

2) погодити з органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, установою, 

організацією, який направляв на навчання, тематику дипломної магістерської роботи;

3) відшкодувати вартість навчання відповідно до пункту 75 Порядку прийому на навчання 

за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями напряму 

підготовки „Державне управління” та працевлаштування випускників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від ___ ______________ 2010 р. № ______;

4) виконувати правила внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;

5) дбайливо ставитися до приміщень, обладнання, приладів, навчальної, довідкової та методичної 

літератури, комп’ютерної техніки та іншого майна, що належить вищому навчальному закладу. У 

разі заподіяння шкоди майну вищого навчального закладу нести матеріальну відповідальність 

згідно із законодавством. 

4. Прикінцеві положення. 

 Договір набирає чинності з дня його підписання трьома сторонами і діє до __ ______ 20__ року.

 Договір укладається у трьох примірниках: один примірник зберігається в органі державної влади, 

органі місцевого самоврядування, установі, організації, який направляє особу на навчання, другий 

— у вищому навчальному закладі, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю „Державна 

служба” напряму підготовки „Державне управління”, третій — у слухача. Кожний з примірників 

має однакову юридичну силу.

 Під час виконання вимог, визначених договором і Порядком прийому на навчання за освітньо-

професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями напряму підготовки 

„Державне управління” та працевлаштування випускників, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від _____ __________ 2010 р. № ____, сторони керуються Законами України 

„Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про місцеве 

самоврядування в Україні” та „Про вищу освіту”.

 Спори, що виникають у разі порушення вимог договору, розглядаються у судовому порядку.

 Зміни і доповнення до договору вносяться шляхом підписання додаткових договорів.

5. Адреси сторін:

 Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація: _____________

 _________________________________________________________________________________

 вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку магістрів за спеціаль ністю „Державна 

служба” напряму підготовки „Державне управління”: ___________________________________

________________________________________________________________________________

 слухач: ___________________________________________________________________________
(місце постійного проживання)

 _________________________________________________________________________________
 (серія та номер паспорта, ким і коли виданий)

_______________________ 

_______________________ 

(посада керів ника та найменування 
органу держав ної влади, органу 

місцевого самовря дування, 
установи, організації)

_________________________ 

_________________________ 

(посада керів ника та найменування 
вищого навчального закладу)

 __________________ (підпис) ____________________ (підпис) ______________________ (підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

_________________________
(ініціали, прізвище)

___________________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20___ р.

М. П.

____ _____________ 20___ р.

М. П.

_____ _____________ 20___ р.
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Додаток 6

до Порядку 

Зразок 

НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ № ___ НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ № ___ 

_____________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові випускника)

який(а) в 200_ р. закінчив(ла) Національну академію державного управління при Президентові 

України за спеціальністю „______________________________________________________________”, 
 (повна назва) 

отримав(ла) диплом державного зразка, кваліфікацію „_______________________________________”
      (повна назва) 

і за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Секретаріатом Президента України 

направ ляється в розпорядження ________________________________________________________ 
(повна назва органу державної влади, органу місцевого

_____________________________________________________________________________________
самоврядування, установи, організації)

відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки ма-

гістрів за спеціальностями напряму підготовки „Державне управління” та працевлаштування випуск-

ників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від _____ ____________ 2010 р. № __.

Дата прибуття до місця

призначення    ___ ________________ 200_ р. 

Президент Національної 

академії державного 

управління при 

Президентові України   ____________ _____________________________________ 
     (підпис)  (ініціали та прізвище) 

М.П.

      _____ ____________ 200_ р. 
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Додаток 7

до Порядку 

Зразок

ПОВІДОМЛЕННЯПОВІДОМЛЕННЯ

до направлення на роботудо направлення на роботу

ПОВІДОМЛЕННЯ
до направлення на роботу № ____

від ___ ____________ 200_ р.

(підлягає поверненню до Головдержслужби 
в місячний строк)

ПОВІДОМЛЕННЯ
до направлення на роботу № ____

від ___ ____________ 200_ р.

(підлягає поверненню до Національної академії 
в місячний строк)

___________________________________

___________________________________

___________________________________
(повна назва органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування, установи, організації)

___________________________________

___________________________________

___________________________________
(повна назва органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування, установи, організації)

повідомляє Головдержслужбу, що

випускник(ця) Національної академії дер-

жав ного управління при Президентові 

України 200_ року

____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________,

повідомляє Національну академію, що 

випус кник(ця) Національної академії дер-

жавного управління при Президентові Ук-

раїни 200_ року

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________,

який(а) до навчання займав(ла) посаду 

державного службовця (посадової особи 

місцевого самоврядування) або був(ла) 

зарахований(а) до кадрового резерву в _

____________________________________
(повна назва органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування,

____________________________________
установи, організації)

___________________________________,

який(а) до навчання займав(ла) посаду 

державного службовця (посадової особи 

місцевого самоврядування) або був(ла) 

зарахований(а) до кадрового резерву в __

___________________________________
(повна назва органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування,

___________________________________
установи, організації)

___________________________________,

працевлаштований(а) на посаді

____________________________________
(назва та категорія посади)

____________________________________

____________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника)

працевлаштований(а) на посаді

___________________________________
(назва та категорія посади)

___________________________________

___________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника)

__________________
 (підпис)

М.П.

___ ____________ 200_ р.

__________________
 (підпис)

М.П.

___ ____________ 200_ р.
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Додаток 8

до Порядку 

НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУНАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ

від ___ ___________ 20__ р.      №___________ 

____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові випускника) 

який (яка) закінчив (закінчила) в 20__ році ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу, його підпорядкованість, адреса, телефон) 

та пройшов (пройшла) підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю 

„Державна служба” напряму підготовки „Державне управління” за спеціалізацією _________________

____________________________________________________________________________________, 
(найменування)

направляється до _____________________________________________________________________
(найменування органу державної влади чи органу

_____________________________________________________________________________________
місцевого самоврядування, адреса, телефон) 

для роботи на посаді __________________________________________________________________.
(найменування) 

Дата прибуття до місця призначення ___ __________________ 20__ року. 

___________________________________ ______________ _________________________
 (посада керівника та найменування   (підпис)   (ініціали та прізвище)

 вищого навчального закладу) 

___ ___________ 20__ р. 

М.П. 
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Додаток 9

до Порядку 

Зразок

ПОВІДОМЛЕННЯПОВІДОМЛЕННЯ

до направлення на роботудо направлення на роботу

ПОВІДОМЛЕННЯ
до направлення на роботу № ____

від ___ ____________ 200_ р.

(підлягає поверненню в місячний строк до 
територіального органу Головдержслужби)

ПОВІДОМЛЕННЯ
до направлення на роботу № ____

від ___ ____________ 200_ р.

(підлягає поверненню в місячний строк до _________

___________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

___________________________________

___________________________________

___________________________________
(повна назва органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування, установи, організації)

___________________________________

___________________________________

___________________________________
(повна назва органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування, установи, організації)

повідомляє, що випускник(ця) 

____________________________________
(найменування навчального закладу)

____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________,

повідомляє, що випускник(ця) 

___________________________________
(найменування навчального закладу)

___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________,

який(а) до навчання займав(ла) посаду 

державного службовця (посадової особи 

місцевого самоврядування) або був(ла) 

зарахований(а) до кадрового резерву в _

____________________________________
(повна назва органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування,

____________________________________
установи, організації)

___________________________________,

який(а) до навчання займав(ла) посаду 

державного службовця (посадової особи 

місцевого самоврядування) або був(ла) 

зарахований(а) до кадрового резерву в __

___________________________________
(повна назва органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування,

___________________________________
установи, організації)

___________________________________,

призначений(на) на посаду

____________________________________
(назва та категорія посади)

____________________________________
(посада керівника, найменування органу державної

____________________________________
влади, органу місцевого самоврядування, установи, 

____________________________________
організації)

призначений(на) на посаду

___________________________________
(назва та категорія посади)

___________________________________
(посада керівника, найменування органу державної

___________________________________
влади, органу місцевого самоврядування, установи, 

___________________________________
організації)

____________ _______________________
 (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

___ ____________ 200_ р.

__________________
 (підпис)

М.П.

___ ____________ 200_ р.
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ДОДАТОК 3.6ДОДАТОК 3.6

проект 

Кабінет  Міністрів  України

РОЗПОРЯДЖЕННЯРОЗПОРЯДЖЕННЯ

від _____________2010 р. № ______від _____________2010 р. № ______

КиївКиїв

Про схвалення Концепції Державної цільової програми Про схвалення Концепції Державної цільової програми 
підвищення кваліфікації державних службовців підвищення кваліфікації державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування 
з питань запобігання та протидії проявам корупції з питань запобігання та протидії проявам корупції 
на державній службі та службі в органах місцевого на державній службі та службі в органах місцевого 

самоврядування на 2010—2014 рокисамоврядування на 2010—2014 роки

1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми підвищення кваліфікації державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції 

на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування на 2010—2014 роки.

 Визначити Головне управління державної служби України державним замовником Програми.

2. Головному управлінню державної служби України разом із зацікавленими центральними органами 

виконавчої влади розробити і подати у двомісячний термін Кабінетові Міністрів України проект 

Державної цільової програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі 

та службі в органах місцевого самоврядування на 2010—2014 роки.

 Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ
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СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від „___” ________ 2010 р. №____

Концепція Державної цільової програми підвищення Концепція Державної цільової програми підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії 

проявам корупції на державній службі та службі в органах проявам корупції на державній службі та службі в органах 

місцевого самоврядування на 2010—2014 рокимісцевого самоврядування на 2010—2014 роки

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
 Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1422 „Питання запобігання 

та протидії проявам корупції в органах виконавчої влади”, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 08.12.2009 № 1688-р „Про схвалення Засад антикорупційної політики” та нового пакету 

антикорупційного законодавства: 

— Закон України від 11.06.2009 № 1506-VI „Про засади запобігання та протидії проявам 

корупції”;

— Закон України від 11.06.2009 № 1507-VI „Про відповідальність юридичних осіб за вчинення 

корупційних правопорушень”;

— Закон України від 11.06.2009 № 1508-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”, —

 вимагає зміни стратегії щодо організації професійного навчання державних службовців та поса-

дових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції, що 

у форматі нових законодавчих ініціатив потребує запровадження системного професійного 

навчання персоналу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання 
програмним методом

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.03 № 828 „Про заходи щодо підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з 

корупцією” затверджено порядок підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування із зазначеного напряму.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.08 № 1145 „Про доповнення порядків, затверджених 

постановами Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 і від 2 червня 2003 р. № 828” 

внесено зміни до пункту 15 Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та органів 

військового управління Збройних Сил у частині визначення Київського національного університету 

внутрішніх справ та Академії управління МВС навчальними закладами, на базі яких здійснюється 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 

питань запобігання та боротьби з корупцією.

Разом з тим, прийнято новий пакет антикорупційного законодавства, який вступає в дію з 1 січня 

2011 року:

 Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”;
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 Закон України „Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних право по-

рушень”;

 Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності 

за корупційні правопорушення”, —

передбачено запровадження нових принципів запобігання та протидії проявам корупції в органах 

влади.

Зокрема:

— посилено відповідальність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

за вчинення корупційних діянь;

— запроваджено нову систему контролю за вчиненням корупційних правопорушень на 

державній службі;

— визначено суб‘єктів корупційних правопорушень.

Зміна парадигми правозастосовчих та організаційних норм застосування нового антикорупційного 

законодавства у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування вимагає 

зміни стратегії щодо організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування щодо запобігання та протидії проявам корупції. Нові законодавчі ініціативи 

потребують запровадження системного професійного навчання персоналу органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування.

Тому для послідовної реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії проявам корупції 

є необхідність у розробленні Державної цільової програми підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам 

корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування на 2011—2015 роки 

(далі — Програма).

3. Мета Програми

Метою програми є створення ефективної системи підвищення кваліфікації державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції для 

задоволення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування та підвищення 

ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації 

державної політики з питань запобігання та протидії проявам корупції.

4. Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного 
аналізу можливих варіантів

Розв’язання проблеми можливе за такими варіантами:

І. Розроблення і прийняття окремих нормативно-правових актів з питань підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та 

протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування. 

Цей варіант має значний ризик не забезпечити необхідну послідовність у розв’язанні проблем, 

що спричиняють корупцію в державі, зокрема, не будуть виконані завдання антикорупційного 

законодавства.

 Крім того, такий підхід призведе до гальмування процесів боротьби з корупцією, оскільки не 

дасть змогу сконцентрувати матеріально-технічні та фінансові ресурси на виконанні завдань, що 

подовжить час виконання таких завдань чи підвищить ризик їх невиконання.

ІІ. Розроблення і прийняття Програми із залученням до її виконання ключових учасників процесу 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах 

місцевого самоврядування.

 Зазначений варіант є оптимальним, оскільки у результаті його вибору буде забезпечено виконання 

комплексних завдань та заходів.
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 Така концентрація зусиль збереже необхідну послідовність у розв’язанні протидії проявам коруп-

ції, збільшить фінансові та технічні можливості для досягнення поставлених завдань, забезпечить 

належну координацію дій ключових учасників — співвиконавців заходів і завдань Програми.

5. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строки виконання Програми

ПЕРШИЙ ЕТАП 2010 рік

Основними завданнями є:

— удосконалення нормативно-правової бази з питань підвищення кваліфікації державних служ-

бовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам 

корупції;

— визначення мережі навчальних закладів, що здійснюватимуть підвищення кваліфікації дер-

жавних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та 

протидії проявам корупції;

— розроблення та впровадження навчальних програм з питань запобігання та протидії проявам 

корупції;

— підготовка відповідних викладачів, що супроводжуватимуть процес підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та 

протидії проявам корупції;

— формування щорічної потреби підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції;

— підвищення рівня фахової підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції;

— створення ефективного механізму функціонування системи підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії 

проявам корупції;

— забезпечення дієвого контролю за процесом підвищення кваліфікації державних службовців І 

посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції;

— проведення та координація наукових, науково-методичних конференцій, симпозіумів, се-

мінарів з цих питань;

— поліпшення інформаційного, фінансового, матеріально-технічного забезпечення підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

запобігання та протидії проявам корупції;

— організація моніторингу та аналітичного супроводження проведення підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та 

протидії проявам корупції.

Основою для цього є розроблення та прийняття в установленому порядку Проекту постанови 

Кабінету Міністрів України „Про порядок підвищення кваліфікації державних службовців та поса-

дових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції”, Державної 

цільової програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання та протидії корупції проявам на державній службі та службі в 

органах місцевого самоврядування на 2010—2014 роки, розроблення підзаконних актів, необхідних 

для його впровадження, зокрема, з питань:

— запровадження інструментів та процесів, спрямованих на запобігання проявам корупції,

— заохочення доброчесності;

— правового врегулювання статусу вищого корпусу державної служби;

— дотримання антикорупційного законодавства тощо.

Крім того, необхідним є:

— надання методичної допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самовря-

дування з питань проходження державної служби та з питань запобігання та протидії проявам 

корупції;
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— проведення інформаційно-комунікативних заходів з питань запобігання проявам корупції в 

органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

— запровадження регламентів державних послуг;

— створення регіональних осередків навчання вищого корпусу державної служби та посадових 

осіб місцевого самоврядування, зокрема голів обласних державних адміністрацій, їх заступ-

ників, міських голів з питань запобігання та протидії проявам корупції.

ДРУГИЙ ЕТАП 20112013 роки)

Визначення мережі навчальних закладів та підготовка відповідних викладачів, що здійсню ватимуть 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого само врядування.

Формування позитивного іміджу державної служби, посилення інституційної спроможності 

центральних та місцевих органів виконавчої влади як суб’єктів формування, реалізації та моніторингу 

державної політики у сфері запобігання та протидії проявам корупції; модернізація системи 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з 

питань запобігання та протидії проявам корупції.

Шляхи забезпечення:

— модернізація системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування;

— запровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів і закладів післядипломної 

освіти спеціального курсу „З питань запобігання корупції”;

— впровадження системи попереднього відбору потенційних навчальних закладів;

— розробка професійної програми підвищення кваліфікації працівників кадрових служб органів 

державної влади з питань запобігання та протидії проявам корупції;

— запровадження у вищих навчальних закладах спеціальності „Боротьба з корупцією””;

— розвиток інституційної спроможності органів виконавчої влади до стратегічного планування 

та аналізу політики з питань запобігання та протидії проявам корупції;

— запровадження програм стажування з питань запобігання та протидії проявам корупції 

у Регіональному тренінговому центрі з питань європейської інтеграції для державних 

службовців;

— створення веб-порталу „Навчання з питань запобігання а протидії проявам корупції”;

ТРЕТІЙ ЕТАП РОЗВИТКУ (2013—2014 роки)

Удосконалення механізму функціонування системи підвищення кваліфікації державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на 

державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Шляхи забезпечення:

— ефективна взаємодія з навчальними закладами через:

1) укладання угод про співробітництво з навчальними закладами щодо підвищення квалі-

фікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

запобігання та протидії проявам корупції;

2 здійснення системних комунікативних заходів з питань запобігання та протидії проявам 

корупції;

3) реалізація програми інформування громадськості стосовно проведення підвищення 

кваліфікації з питань запобігання та протидії проявам корупції державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування.

 Разом з тим, буде забезпечено підтримку функціонування Регіонального тренінгового центру 

з питань європейської інтеграції для державних службовців та поширення практики його 

діяльності на країни Східного партнерства.

Строки виконання Програми: 2010—2014 роки.



186

6. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

У результаті протягом 2010—2014 років буде створено ефективну систему підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та 

протидії проявам корупції для задоволення потреб органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування та підвищено ефективність роботи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування щодо реалізації державної політики з питань запобігання та протидії проявам 

корупції.

НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ:

1. Удосконалено нормативно-правову базу з питань підвищення кваліфікації державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції:

— розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок підвищення ква-

ліфікації з питань запобігання та протидії проявам корупції”, у якій передбачити організацію 

системного підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції;

— внесено зміни постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 „Про 

фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил” 

щодо включення ЦППК до реалізації професійної програми підвищення кваліфікації з питань 

запобігання та протидії проявам корупції;

— внесено зміни до наказу Головдержслужби від 01.12 09 № 367 „Про затвердження Методичних 

рекомендацій щорічного визначення органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування потреб у підготовці магістрів за спеціальностями в галузі знань „Державне 

управління”, відбору осіб для направлення на навчання до вищих навчальних закладів, що 

здійснюють підготовку фахівців у галузі знань „Державне управління” та підвищенні кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” щодо доповнення форм 

вивчення потреб у підвищенні кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції;

— розроблено державну цільову програму щодо підвищення кваліфікації державних службовців 

і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції 

на державній службі та в органах місцевого самоврядування;

— розроблено професійну програмупідвищення кваліфікації державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на 

державній службі та в органах місцевого самоврядування.

 Критерії ефективності: наявність нормативно-правових документів, що регламентують підви-

щення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з пи-

тань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та в органах місцевого 

самоврядування.

2. Визначено мережу навчальних закладів, що здійснюватимуть підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам 

корупції:

— розроблено та впроваджено навчальні програми з питань запобігання та протидії корупції;

— поліпшено інформаційне, фінансове, матеріально-технічне забезпечення підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

запобігання та протидії проявам корупції;

— організовано моніторинг та аналітичне супроводження проведення підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та 

протидії проявам корупції.

 Критерії ефективності: реалізація відповідних договорів та угод.

3. Забезпечено підготовку відповідних викладачів, що супроводжуватимуть процес підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

запобігання та протидії проявам корупції:

— підвищено рівень фахової підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції;
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 Критерії ефективності: імплементування міжнародного досвіду в підвищення кваліфікації дер-

жавних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії 

проявам корупції, пілотне впровадження розроблених проектів.

4. Сформовано щорічну потребу у підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції.

 Критерії ефективності: використання даних органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 

5. Забезпечено дієвий контроль за дотриманням законодавства з підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам 

корупці.

 Критерії ефективності: забезпечення належної координації дій ключових учасників - співвиконавців 

заходів і завдань Програми.

6. Забезпечено проведення та координацію наукових, науково-методичних конференцій, 

симпозіумів, семінарів з цих питань.

 Критерії ефективності: впровадження тренінгових програм та заходів з питань запобігання та 

протидії проявам корупції.

7. Створено веб-портал „Навчання з питань запобігання та протидії проявам корупції”. 

 Критерії ефективності: функціонування веб-порталу державної служби з можливістю надання 

інформаційних послуг державним службовцям та громадянам.

8. Створено регіональні осередки навчання з питань запобігання та протидії проявам корупції 

вищого корпусу державної служби, зокрема голів обласних державних адміністрацій, їх заступ-

ників, міських голів.

 Критерії ефективності: впровадження тренінгових програм та заходів, спрямованих на розвиток 

управ лінських компетенцій та якостей вищого корпусу державної служби на регіональному 

рівні.

НА ДРУГОМУ ЕТАПІ:

1. Посилено спроможність центральних та місцевих органів виконавчої влади до формування, 

реалізації та моніторингу державної політики з питань запобігання та протидії проявам корупції.

 Критерії ефективності: запроваджено нові стандарти і процедури роботи з питань запобігання та 

протидії проявам корупції; забезпечено провідну роль міністерств як головних суб’єктів розробки 

політики у зазначених питаннях.

2. Посилено інституційну спроможність навчальних закладів, що здійснюють підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування. 

 Критерії ефективності: запровадження нової організації діяльності навчальних закладів, що 

здійснюють підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції, зміцнення їх матеріально-

технічної бази, запровадження інноваційних форм підвищення кваліфікації державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування тощо.

3. Закладено основи для впровадження системи попереднього відбору навчальних закладів, що 

здійснюють підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції.

 Запроваджено у вищих навчальних закладах спеціальність „Боротьба з корупцією”. 

 Критерії ефективності: наявність банку даних потенційних навчальних закладів, що здійснюють 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

з питань запобігання та протидії проявам корупції.

НА ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ:

1. Створено ефективний механізм функціонування системи підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам 

корупції.
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 Критерії ефективності: забезпечення належної координації дій ключових учасників — співви-

конавців заходів і завдань Програми.

2. Створено засади для постійного підвищення професійного рівня вищого корпусу державної 

служби на центральному та регіональному рівні, розвитку управлінських компетенцій та якостей 

вищого корпусу державної служби з питань запобігання та протидії проявам корупції.

 Критерії ефективності: впровадження тренінгових програм та заходів з питань запобігання та 

протидії корупції, комунікацій, стратегічного управління людськими ресурсами, проведення 

корпоративних тренінгів для центральних органів виконавчої влади.

3. Налагоджено постійний діалог з навчальними закладами, ЦППК.

 Критерії ефективності: здійснення на постійній основі комунікативних заходів щодо підвищення 

кваліфікації з питань запобігання та протидії проявам корупції.

4.  Удосконалено систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців, спрямованої на формування професійної команди державних службовців, здатних 

ефективно застосовувати набуті знання, уміння, управлінські навички на практиці, орієнтованої 

на потреби споживача, якісне надання державних послуг.

 Критерії ефективності: забезпечення доступного та безперервного навчання і орієнтація змісту 

навчання на практичні потреби державного управління та державної служби; збільшення 

найменувань друкованих видань щодо популяризації антикорупційного законодавства.

7. Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання 
Програми

Фінансування Програми передбачається здійснити за кошти державного бюджету України. 

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів становить 13,8 млн. грн.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ОБСЯГУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

1. Обсяги фінансування підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого 

самоврядування з питань запобігання та протидії корупції в рамках бюджетної програми 

6121020 „Підготовка державних службовців V-VII категорій та підвищення кваліфікації державних 

службовців I-IV, а також працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з 

питань боротьби з корупцією” у 2008 році становили 492,0 тис. грн. (585 осіб), у 2009 — 673,0 тис. 

грн. (1000 осіб), прогнозний обсяг фінансування у 2010 році — 673,0 тис. грн. (1500 осіб). 

 Вартість підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції 1 особи у 2008 році 

становила 841,03 грн., у 2009 — 673,0 грн., у 2010 році прогнозна вартість становить 438,6 грн.

2. Прогнозні показники потреби у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній 

службі та службі в органах місцевого самоврядування складають близько 28 тис. осіб: 11 тис. — 

посадові особи місцевого самоврядування; 17 тис. — державні службовці, з яких близько 

6 тис. — державні службовці I—IV категорій посад. 

3. Прогнозний рівень інфляції у 2010 році становитиме 12 %.

 Розрахунок фінансових ресурсів за кошти Державного бюджету України, необхідних для 

виконання Програми на 2010—2014 роки:

 На підставі вартості підвищення кваліфікації однієї особи на рівні 2010 року, орієнтовна потреба у 

фінансуванні програми у 2010—2014 роках складатиме 438,6 грн. * 28 тис. осіб = 12 280,1 тис. грн.

 З урахуванням рівня інфляції: 12 280,1 * 1,12 = 13 754,5 тис. грн.



РОЗДІЛРОЗДІЛ ІV ІV

j`dpnb` onkPŠhj`: j`dpnb` onkPŠhj`: 
bpecrk~b`mm“ jnmtkPjŠr bpecrk~b`mm“ jnmtkPjŠr 
PmŠepeqPb Š` g`onaPc`mm“ PmŠepeqPb Š` g`onaPc`mm“ 
opn“b`l jnpro0PЇopn“b`l jnpro0PЇ

Для очищення політики від ко рупції 
необхідно підвищити прозорість 
діяльності всіх орга нів влади, обмежити 
депу тат ську недоторканність, за про-
вадити декларування по  лі тиками та 
іншими поса довцями своїх особистих ін-
те ресів, доходів, фінансових зобов’язань 
та витрат, зробити та кі декларації 
відкритими для громадян, посилити 
державний контроль за доходами і 
витра тами посадовців. Фінан су вання 
партій і канди датів на виборах має бути 
прозорим і контролюватись державою.

Стратегія модернізації України. 
Бачення незалежних експертів // 

„Дзеркало тижня”. 
№ 48 (776) 12—18 грудня 2009 року
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІН

Служіння суспільним інтересам — це головне завдання Уряду та державних 

установ. Громадяни очікують чесного, справедливого і неупередженого 

виконання посадовими особами державних органів своїх функціональних 

обов’язків. 

Суспільство дедалі частіше висловлює сподівання, що уряд ство рю ва тиме такі 
умови, за яких приватні інтереси, ділові та інші зв’язки державних посадових осіб 
не зможуть компрометувати механізм прийняття державних рішень або підривати 
авторитет системи державного управління. 

Суспільство постійно підвищує рівень вимог до Уряду, тому неефективне 
врегулювання конфліктів інтересів державних посадових осіб може підірвати 
довіру громадян до органів державної влади. 

Ситуації, виникнення яких спричиняють конфлікти інтересів, уже давно є об’єктом 
конкретної політики, законодавства, а також практики управління, спрямованої 
на збереження доброчесності та об’єктивності механізму прийняття рішень, що 
його використовують уряд та інші державні установи. Приватний сектор також 
зацікавлений у доброчесному здійсненні ділових операцій, і зокрема — захисті 
інтересів акціонерів та широкого загалу. 

Між сектором державного управління, з одного боку, та приватним і некомерційним 
секторами, з іншого, виникли нові форми відносин, які спричиняють до 
дедалі тісніших форм співробітництва — йдеться, наприклад, про партнерські 
організації за участю державних органів і приватних структур, саморегулювання, 
обмін персоналом чи спонсорство. У державному секторі виникли нові форми 
працевлаштування, які потенційно здатні змінити традиційні зобов’язання 
працівника перед роботодавцем та прояви лояльності до нього. Внаслідок такої 
тенденції виникає реальна можливість появи нових форм конфлікту інтересів, у тому 
числі приватних інтересів окремих урядовців. Тому занепокоєність суспільства, що 
дедалі зростає, примушує уряди вживати усіх заходів для збереження доброчесності 
офіційного механізму прийняття рішень. 

Хоча конфлікт інтересів не слід ототожнювати з корупцією, зростає 
розуміння того, що неадекватне врегулювання конфліктів між приватними 
інтересами та обов’язками публічних службовців може стати джерелом 
корупції, а будь-яке корупційне правопорушення має під собою певний 
неврегульований конфлікт інтересів.

ВИВЧАЮЧИ КРАЩІ МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ ВИВЧАЮЧИ КРАЩІ МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ 
І ТРАДИЦІЇІ ТРАДИЦІЇ

Загальний огляд правового регулювання Загальний огляд правового регулювання 

У багатьох країнах Європи поняття конфлікту інтересів та механізми 
запобігання виникненню останнього визначаються загальними законами 
про державну службу. 
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Наприклад, законом „Про публічну службу” (1998 р.) та Законом „Про обмеження 
участі у підприємницької діяльності осіб, що виконують публічні функції” 
(1997 р.) — у Польщі, Кодексом публічної служби та Кримінальним кодексом — 
в Австрії, Законом про публічну адміністрацію — в Ісландії, Кодексом публічної 
служби — в Греції тощо. 

У той же час, у низці європейських країн ухвалено спеціальні закони 
щодо конфлікту інтересів. 

Серед таких країн — Сербія (Закон про конфлікт інтересів), Чехія (Закон про 
конфлікт інтересів), Хорватія (Закон про запобігання конфлікту інтересів під 
час здійснення публічно-владних повноважень), Латвія (Закон про запобігання 
конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб), Литва (Закон про публічні та 
приватні інтереси у публічній службі). 

Визначення поняття конфлікту інтересів Визначення поняття конфлікту інтересів 
У низці держав на законодавчому рівні конфлікт інтересів визна чається 

відповідно до Рекомендації ОЕСР (OECD) щодо принципів управ ління конф-
ліктом інтересів у публічній службі, згідно з якими конфлікт інтересів — це 
конфлікт між публічно-правовим обов’язком та приват ними інтересами 
державної посадової особи, коли остання має інтереси, які випливають з її 
статусу як приватної особи, і які здатні неправомірним чином вплинути на 
виконання цією державною посадовою особою її офіційних обов’язків. 

У чеському законодавстві щодо конфлікту інтересів визначається, що будь-який конф-
лікт між приватними інтересами службовця та інтересами, які він зобов’язаний захищати 
у зв’язку з призначенням на посаду, і є конфліктом інтересів на державній службі. 

Відповідно до „Закону про запобігання конфлікту інтересів у діяльності посадових 
осіб” Латвії конфлікт інтересів — це ситуація, в якій у процесі виконання 
службових обов’язків службовець повинен прийняти рішення або взяти участь у 
прийнятті рішення чи вчинити інші дії, пов’язані з виконанням його повноважень 
по службі, які впливають або можуть вплинути на приватні та фінансові інтереси 
цього службовця, його родичів або сторін, пов’язаних із службовцем діловими 
стосунками (business relations). 

Аналогічне визначення відображено в проекті „Закону про конфлікт інтересів” 
Молдови, за яким конфлікт інтересів — це ситуація, в якій особа, що обіймає дер-
жавну посаду, повинна прийняти рішення, або взяти участь у прийнятті рішення, або 
вчинити інші дії, пов’язані з виконанням своїх посадових обов’язків, які впливають 
або можуть вплинути на особисті інтереси такої особи або її близьких осіб. 

У статті 1 хорватського „Закону про запобігання конфлікту інтересів під час 
здійснення публічно-владних повноважень” під поняттям „конфлікт інтересів” 
розуміється ситуація, у якій службовець має приватний інтерес, що суперечить 
публічному інтересу, або його приватний інтерес впливає чи може вплинути на 
його безсторонність у процесі здійснення службових повноважень. 

У проекті федерального Закону Російської Федерації „Про внесення змін 
до Федерального Закону „Про муніципальну службу в Російській Федерації” 
конфлікт інтересів пропонується визначити як ситуацію, за якої особиста 
зацікавленість муніципального службовця впливає або може вплинути на 
об’єктивне виконання ним посадових обов’язків, і за якої виникає або може 
виникнути протиріччя між особистою зацікавленістю службовця і законними 
інтересами громадян, організацій, суспільства, муніципального утворення, 
суб’єкта Російської Федерації. 
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Механізми запобігання виникненню конфлікту інтересівМеханізми запобігання виникненню конфлікту інтересів

Загалом у європейських державах відсутній стандартний набір інстру-
ментів, спрямованих на запобігання виникненню конфлікту інтересів. 

Основні можливі механізми, які застосовуються в різних країнах. 

1. Обмеження щодо суміщення службової діяльності з іншими видами 
діяльності поширюється на осіб, що обіймають політичні посади (глава 
держави, члени парламенту, уряду), публічних службовців, суддів. 

Такі обмеження встановлено законодавством всіх європейських країн, у тому 
числі й України. 

2. Декларування особистих доходів. 
На європейських теренах відсутній єдиний підхід до визначення кола суб’єктів, 
які по винні подавати декларації про особисті доходи та сум доходів, що підля-
гають декларуванню. У Великобританії, наприклад, члени парламенту повинні 
декла рувати лише ті доходи, які перевищують певну встановлену межу. У Польщі 
особисті доходи декларують лише особи, які обіймають політичні посади, а також 
особи, які обіймають виборні посади. У Латвії обов’язок декларування особистих 
доходів покладається на всіх службовців. 

3. Декларування доходів і майна членів сім’ї. 
Практика обов’язкового подання декларацій про доходи і майно членами сім’ї 
службовця є більше винятком, ніж загальним правилом, і поширена лише у деяких 
державах, зокрема — в Польщі (декларування майна і доходів членів сім’ї (одного 
з подружжя) особи, яка обіймає політичну посаду або місцеву виборну посаду). 
В Угорщині члени сім’ї (один з подружжя) особи, яка обіймає політичну посаду 
або посаду вищих категорій державних службовців, доходів не декларують, проте 
декларують майно. 

4. Декларування майна. 
У Європі такий механізм запобігання виникненню конфліктів інтересів також не має 
уніфікованого застосування. Так, у Великобританії декларації про майно подаються 
членами парламенту у випадку, якщо вартість майна складає більш ніж 59 000 
фунтів. У Німеччині члени парламенту декларацій про майно не подають, у той 
час як державні службовці зобов’язані подати такі декларації перед призначенням 
на посаду для підтвердження відсутності боргів. Німецька практика в частині 
декларування майна службовцями є поширеною в багатьох країнах Східної Європи. 
У ряді інших західноєвропейських країн державні службовці навпаки звільняються 
від обов’язку декларування майна. 

5. Декларування подарунків. 
Як правило, вважається, що отримання посадовою особою подарунків є першим 
кроком на шляху до корупції. Саме тому в ряді держав Європи на законодавчому 
рів ні передбачене обов’язкове декларування подарунків особами, що обіймають 
політичні посади, а в деяких країнах (Латвія) — всіма публічними службовцями. У 
Польщі обов’язковість декларування подарунків передбачена для осіб, які обіймають 
політичні посади, а також місцеві виборні посади, в Угорщині — для чле нів 
парламенту, у Великобританії, Іспанії та Німеччині — для членів уряду та осіб, які 
обіймають політичні посади. Члени британського парламенту зобов’язані декларувати 
подарунки, вартість яких перевищує 1% від їхньої заробітної плати, члени парламенту 
Німеччини — якщо вартість подарунка перевищує 5 000 євро, члени французького 
парламенту — будь-які подарунки незалежно від їхньої вартості. 
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6. Декларування приватних інтересів, пов’язаних з контрактними 
зобов’язаннями.

Також є поширеним явищем у Європі — передбачене в Португалії (декларування 
за 3 роки, що передують призначенню на політичну посаду), Іспанії (декларування 
за 2 роки, що передують призначенню на політичну посаду або місцеву виборну 
посаду), Німеччині. У ряді європейських країн приватні інтереси повинні бути 
задекларовані лише у випадку, якщо вони можуть вплинути на виконання службо-
вих обов’язків (Великобританія, Італія, Латвія, Польща, Угорщина, Франція). 

7. Декларування приватних інтересів у зв’язку з голосуванням та 
прийняттям рішень.

Є поширеним насамперед у тих країнах, у яких декларуються інтереси, пов’язані 
з виконанням контрактних зобов’язань — в Португалії (за 3 роки, що передують 
призначенню на політичну посаду, є добровільним для місцевих виборних 
посадових осіб), Іспанії (за 2 роки до призначення), Німеччині (для місцевих 
виборних посадових осіб), Великобританії (у зв’язку з виникненням конфлікту 
інтересів; при цьому декларуються не лише власні інтереси, але й інтереси сім’ї 
та пов’язаних осіб), Угорщині (лише члени парламенту), Італії, Латвії, Польщі, 
Франції (у разі виникнення конфлікту інтересів). 

8. Оприлюднення декларацій про інтереси, доходи та майно. 
Це передбачено законодавством деяких європейських держав — Польщі 
(для всіх місцевих виборних посадових осіб), Великобританії (декларації 
про подарунки особам, що обіймають політичні посади, а також декларації 
про інтереси членів парламенту є загальнодоступними), Іспанії (декларації 
про інтереси членів пар ламенту та місцевих виборних посадових осіб можуть 
бути отримані за запитом будь-якої зацікавленої особи), Латвії (всі декларації 
є загальнодоступними). Законодавство Франції та Угорщини оприлюднення 
декларацій не передбачає. 

9. Обмеження на обіймання певних посад та заняття певними видами 
діяль ності після припинення повноважень на посаді державного 
службовця. 

Таке обмеження також встановлене законодавством окремих європейських країн. 
Так, в Іспанії та Португалії протягом відповідно 2 та 3 років після припинення 
таких повноважень, особа, що обіймала політичну посаду, не має права працювати 
у приватній компанії, яка пов’язана контрактними, регуляторними зв’язками або 
через пряме підпорядкування з органом, посаду в якому обіймала ця особа. 
Подібні обмеження для державних службовців встановлено і законодавством 
Італії, Польщі (1 рік, до того ж у разі звільнення з політичної посади особа, що 
її обіймала повинна отримати офіційну згоду на працевлаштування у приватній 
компанії за місцем роботи), Франції (5 років) та Великобританії (2 роки). 

10. Заборона отримання подарунків або інших переваг. 
У Великобританії особа, що обіймає політичну посаду, не має права отримувати 
подарунки, вартість яких перевищує 140 фунтів, державні службовці та члени 
парламенту взагалі не мають права отримувати будь-які подарунки. 

В Іспанії та Німеччині подарунки не мають права отримувати державні службовці, 
у Франції — будь-які посадові особи, якщо отримання подарунку впливає на 
незалежність посадової особи. Обмеження на одержання подарунків практикуються 
також у Польщі (для осіб, що обіймають політичні або місцеві виборні посади), 
Угорщині (для членів парламенту). 
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11. Заборона суміщення службової діяльності з посадами в громадських 
організаціях та партіях. 

У багатьох країнах заборона суміщення службової діяльності з посадами або членством 
у партіях встановлена для суддів (практично у всіх європейських краї нах) та 
державних службовців певних категорій (Польща, Великобританія, Угорщина). 
Основна мета встановлення таких обмежень — запобігання політизації судо-
чинства та державної служби. 

12. Утримання від участі у прийнятті рішень. 
За таким принципом службовець не може здійснювати свої повноваження у разі 
осо бистої зацікавленості у їх здійсненні. Якщо здійснення повноважень передбачає 
прийняття управлінського рішення шляхом голосування, посадова особа, що має 
осо бисту зацікавленість, не бере участі у голосуванні; у випадку необхідності вчи-
нити певні дії — доручає їх вчинення неупередженій особі, яка не має особистого 
інтересу у вчиненні таких дій; у випадку проведення обговорень — не бере участі у 
їх проведенні; у випадку розгляду певних документів або отримання інформації — 
не бере участі у розгляді документів та не отримує відповідну інформацію. 
Особливо детально процедура запобігання виникненню конфлікту інтересів шля-
хом утримання від участі у прийнятті рішень визначена законодавством Іспанії, 
Франції та Німеччини. 

13. Обмеження щодо володіння частками у статутному капіталі ко-
мерційних підприємств. 

Законодавством низки європейських держав (Великобританії, Іспанії, Латвії, 
Португалії, Франції) встановлено обмеження щодо володіння частками у 
статутному капіталі комерційних підприємств, які виступають постачальниками 
робіт, товарів та послуг для відповідного органу влади або перебувають під його 
контролем чи прямим підпорядкуванням. 

У Польщі місцеві виборні посадові особи взагалі не можуть бути власниками 
часток у статутному капіталі будь-яких приватних підприємств. 

14. Передача корпоративних прав в управління трастовій компанії, про даж 
часток у статутному капіталі компаній. 

Ці механізми запобігання конфлікту інтересів передбачені законодавством Вели-
кобританії (щодо посадових осіб, які обіймають політичні посади), Франції, Іспанії 
та деяких інших країнах. 

Основні механізми виявлення конфлікту інтересів Основні механізми виявлення конфлікту інтересів 

У ряді країн повноваження щодо виявлення конфлікту інтересів покла-
даються на незалежні органи влади.

Наприклад, Конституційний Суд (Португалія), Бюро по боротьбі з корупцією 
(Латвія), адміністративні суди (Чехія), Комісію з питань розв’язання конфліктів 
інтересів (Хорватія), Офіс з питань конфлікту інтересів (Іспанія). 

Законодавство Латвії, Хорватії, Іспанії та інших країн, у яких питання виявлення 
конфлікту інтересів відноситься до компетенції спеціалізованих органів, 
встановлює певні гарантії незалежності таких органів (особливий порядок фор-
мування, гарантії захисту членів органу від звільнення з політичних мотивів тощо). 

У ряді країн Європи спеціалізовані органи, які здійснюють комплексний 
контроль за дотриманням всіх обмежень щодо конфлікту інтересів, відсутні, 
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проте існують органи, які забезпечують дієвість окремих механізмів 
запобігання конфліктам інтересів. 

Так, у Франції створено спеціальний орган для контролю за декларуванням доходів 
по садових осіб — Комісію з питань прозорості політичного фінансування. Крім то го, 
забезпечення дотримання обмежень щодо можливості працевлаштування у при-
ватному секторі посадових осіб, повноваження яких були припинені, покла дається 
на три комісії з питань професійної етики. Цілісна система органів, покликаних 
виявляти конфлікт інтересів, відсутня також в Італії, де відповідні повноваження 
покладено на Агентство з питань комунікацій (виявлення конфліктів інтересів у 
сфері комунікацій), Агентство з питань конкуренції (виявлення конфлікту інтересів у 
публічній сфері), а також керівників відповідних органів влади (спікера парламенту 
— щодо виявлення конфлікту інтересів в парламенті, керівників органів виконавчої 
влади — щодо виявлення конфлікту інтересів у відповідних органах влади). 

У багатьох інших європейських країнах взагалі відсутні будь-які органи, що 
здійснюють моніторинг конфлікту інтересів. У таких країнах ключова роль у 
здійсненні відповідних функцій відводиться громадськості та 
внутрішньовідомчому контролю, який здійснюється керівниками відпо-
відних органів публічної влади. 

До таких країн, зокрема, належать Польща, Угорщина, Німеччина та ряд інших.

Розслідування порушень законодавства щодо конфлікту інтересів Розслідування порушень законодавства щодо конфлікту інтересів 

У разі, якщо вчинене порушення містить ознаки злочину, у більшості 
європейських країн розслідування проводиться в загальному порядку 
органами прокуратури або попереднього слідства. У деяких країнах відповідні 
функції покладені на спеціалізовані органи.

Наприклад, у Португалії — на Центральне управління з питань розслідування 
економічних, фінансових злочинів та корупції, в Іспанії — на Службу прокурора 
з питань боротьби з корупцією, у Франції — на Комісію з питань боротьби з 
відмиванням грошей, у Польщі — на Агентство внутрішньої безпеки. 

У разі, якщо вчинене порушення містить ознаки адміністративного 
правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності зазвичай 
покладається на ті органи і посадових осіб, які наділені повноваженнями 
щодо виявлення конфлікту інтересів. 

У багатьох країнах Європи державні органи, що здійснюють виявлення конфлікту 
інтересів, наділено широкими повноваженнями, необхідними для належного 
виконання функцій, зокрема — правом доступу до фінансової звітності, баз 
податкових органів, даних про рух коштів на банківських рахунках тощо.

Санкції Санкції 

У більшості європейських країн встановлено кримінальну відпо ві даль-
ність за злочини, пов’язані з неправильним управлінням конфліктом 
інтересів. 

Наприклад, у Латвії порушення правил управління конфліктом інтересів, у випадку, 
якщо в результаті порушення суспільним інтересам завдано суттєвої шкоди, 
передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років. 
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У Польщі подання завідомо неправдивих декларацій про інтереси передбачає при тяг-
нен ня до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. 

В Італії подання завідомо недостовірних відомостей про інтереси до Агентства з пи-
тань комунікацій, Агентства з питань конкуренції, неподання декларацій про інтереси 
членами уряду також має наслідком притягнення до кримінальної відповідальності. 

У Франції порушення вимог щодо працевлаштування особи після припинення 
її повноважень на посаді пердбачає покарання позбавленням волі строком до 
2 років та накладення штрафу в розмірі 30 000 євро. 

У багатьох європейських країнах порушення встановлених пра вил управління 
конф ліктом інтересів може мати наслідком притягнення вин них до дисциплінарної 
(зупинення виплати заробітної плати або звільнення із займаної посади) або 
адміністративної відпо відальності (штраф, опублікування ін формації про пору-
шення в офіційних друкованих виданнях, обмеження права обій мати публічні 
посади на певний строк, конфіскація незаконно отриманих цінностей тощо). 

ВІХИ РОЗВИТКУ: ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ВІХИ РОЗВИТКУ: ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ 
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ 
КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІКОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

1. Визначення проблеми1. Визначення проблеми

Конфлікт інтересів — це реальні або такі, що видаються реальними, 

протиріччя між приватними інтересами особи та її службовими 

повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або 

неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення 

дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

Попередження і врегулювання конфлікту інтересів є частиною системи заходів 
попередження та подолання корупції, а також важливим інструментом забезпечення 
доброчесності публічних службовців.

Неврегульованість цієї проблеми тягне за собою негативні політичні, економічні 
і соціальні наслідки. З політичного погляду вона знижує якість демократії та 
роботу Уряду; з економічного погляду корупція перешкоджає розвиткові країни та 
відвертає інвестиції; із соціального — призводить до економічної та психологічної 
нерівності, що у свою чергу знижує довіру громадян до публічних службовців.

2. Розроблення законопроектів2. Розроблення законопроектів

Вперше поняття „конфлікт інтересів” законодавчо визначено в прийня тому 
Верховною Радою України 11 червня 2009 року пакеті антико рупційного 
законо давства, до якого увійшли:

• Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”;

• Закон України „Про відповідальність юридичних осіб за вчинення ко руп-
ційних правопорушень”;
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• Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук раїни 
щодо відповідальності за корупційні правопорушення”.

Так, з 1 січня 2011 року базовим законодавчим актом щодо запобігання та 
боротьби з корупцією в Україні стає Закон України „Про засади запо бігання 
та протидії корупції”. 

Кірм того, на а 32-му пленарному засіданні Групи держав Ради Європи 
проти корупції (GRECO), що проходило 19—23 березня 2007 року в Страс бурзі, 
було рекомендовано створити в Україні модельний кодекс пове дінки (етики) 
державних службовців. 

Кодекс має покращити їх обізнаність з обов’язками та належною поведінкою на 
службі, зокрема щодо повідомлення про ймовірні корупційні діяння, виникнення 
конфлікту інтересів і добросовісного служіння суспільству.

Згідно з рекомендаціями Комітету міністрів Ради Європи кодекс поведінки дер-
жавних службовців „має заповнити прогалину між абстрактними приписами зако-
нодавства, які є загальними принципами поведінки, і конкретними реко мендаціями 
та правилами поведінки в можливих повсякденних ситуаціях. Він має зменшувати 
ступінь невпевненості та давати поради щодо того, куди повинен звертатися 
працівник, якщо така складна ситуація виникає”.

Результатом реалізації цих рекомендацій став проект Закону України 
„Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функ цій 
держави, органів місцевого самоврядування”, авторський ко лектив якого 
складався з представників Головдержслужби, Мін’юсту, Держ ком телерадіо та 
Київського національного університету внутрішніх справ.

На виконання урядового Орієнтовного плану законопроектних робіт на 
2008 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 
березня 2008 р. № 534-р., Головдержслужба розробила проект Закону України 
„Про конфлікт інтересів на державній службі та службі в органах місцевого 
самоврядування”.

3. Стан проходження законопроектів3. Стан проходження законопроектів
Наприкінці 2006 року Міністерство юстиції України, яке на той час було голов-
ним розробником проекту Закону України „Про доброчесну поведінку осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави”, повідомило Кабінету Міністрів 
України про недоцільність прийняття законопроекту. Го ловдержслужба звернулася 
до Уряду України з пропозицією доручити Головдержслужбі (за участю Міністерства 
юстиції України) його розробку. Уряд дав таке доручення 5 квітня 2007 року.

Протягом вересня — грудня 2007 року відбуваються публічні обговорення, в тому 
числі і проекту Закону України „Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави”, за результатами яких надано 950 пропозицій і 
зауважень. Доопрацьований за результатами публічних обговорень законопроект 
4 грудня 2007 року направлено на погодження до заінтересованих органів, а після 
погодження в установленому порядку внесено до Кабінету Міністрів України.

9 квітня 2008 року законопроект було схвалено на засіданні Кабінету Міністрів 
України та подано до Верховної Ради України. 1 жовтня 2008 року парламентський 
Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування реко-
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мендував Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України „Про 
доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів 
місцевого самоврядування” (реєстр. № 2362).

Головдержслужба вела активну роботу над розробленням проекту Закону України 
„Про конфлікт інтересів на державній службі та службі в органах місцевого 
самоврядування”, який було обговорено та в цілому підтримано 5 грудня 2008 
року на засіданні за круглим столом, організованому Головдержслужбою спільно 
з Радою Європи.

29 грудня 2008 року законопроект в установленому порядку було внесено до 
Кабінету Міністрів України. 3 лютого 2009 року на засіданні Урядового комітету з 
питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності були схвалені 
основні положення проекту Закону України „Про конфлікт інтересів на державній 
службі та службі в органах місцевого самоврядування” та дано доручення 
Головдержслужбі врахувати їх при підготовці законопроекту „Про доброчесну 
поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого 
самоврядування” до другого читання.

Проект Закону України „Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на ви ко-
нання функцій держави, органів місцевого самоврядування”, доопрацьований з ура-
хуванням рішення Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2009 року був відхилений 
Вер ховною Радою України 20 березня 2009 року. Головне зауваження до проекту зако-
ну стосувалося визначення надто широкого кола суб’єктів добро чесної поведінки.

26 березня 2009 року Головдержслужба разом із Радою Європи організувала 
круглий стіл з обговорення проекту Закону України „Про доброчесну поведінку осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування”. 
За його результатами було прийнято рішення доопрацювати законопроект з 
урахуванням норм проекту Закону України „Про конфлікт інтересів на державній 
службі та службі в органах місцевого самоврядування”.

14 травня 2009 року народні депутати України Джига М.В., Буджерак О.О., Калєт-
нік І.Г. та Новіков О.В. внесли до Верховної Ради України проекти законів „Про 
правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів” 
(реєстр.№ 4420-1) та „Про заходи державного фінансового контролю публічної 
служби” (реєстр. № 4472). 

29 квітня 2009 року народні депутати Кириленко І.Г., Ляшко О.В., Зварич Р.М. 
Мірош ниченко Ю.Р. та Боднар О.Б. зареєстрували законопроект „Про конфлікт 
інтересів у діяльності публічних службовців” (реєстр. № 4420). До проекту увійшли 
основні положення проекту Закону України „Про доброчесну поведінку осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування”, 
доопрацьованого за результатами проведеного круглого столу.

СУТЬ ЗМІН ТА ПЕРСПЕКТИВИ: ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ СУТЬ ЗМІН ТА ПЕРСПЕКТИВИ: ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ 
НОВЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВОНОВЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Новий Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”:

— розширює перелік суб’єктів відповідальності за корупційне пра-
вопорушення, встановлюються нові обмеження, спрямовані на запо-
бігання та протидію корупції, зокрема, щодо:

— одержання подарунків; 
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— осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням 
функцій держави, органів місцевого самоврядування;

— юридичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного 
правопорушення.

— запроваджує проведення спеціальної пере вірки щодо осіб, які 
претендують на зайняття посад, пов’язаних із вико нан ням функцій 
держави або органів місцевого самоврядування;

Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника органу 
державної влади, органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому 
претендує особа.

— встановлює новий порядок фінансового контролю;
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого са-
моврядування зобов’язані подавати відомості про майно, доходи, витрати, 
зобов’язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном. 

— передбачає врегулювання конфлікту інтересів;
Особи уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого са-
мовря дування зобов’язані вжити заходів щодо недопущення будь-якої можливості 
виникнення конфлікту інтересів.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, порядок надання окремих 
видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов’язаних 
з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування, мають 
передбачати порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів.

— передбачає відповідальність за корупційні право порушення. 
За вчинення корупційних правопорушень особи, притягаються до кримінальної, 
адміністративної, цивільно-правової або дисциплінарної відповідальності у 
встановленому законом порядку.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних 
правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду 
законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення 
дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні правопорушення.

ЩО ДАЄ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ЩО ДАЄ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
„ПРО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ „ПРО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ 
ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ” ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ” (реєстр. № 4420)(реєстр. № 4420)

1. Чітке визначення основних термінів і понять1. Чітке визначення основних термінів і понять

Законопроектом пропонується закріпити поняття, засади запобігання 

та способи врегулювання конфлікту інтересів, а також відповідальність 
за порушення вимог Закону.
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Серед основних питань, які постають перед керівниками органів з огляду на 
важливість розробки та затвердження внутрішньої політики щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, є насамперед чітке визначення того, що таке 
конфлікт інтересів.

Впроваджуються терміни „конфлікт інтересів”, „потенційний конфлікт 
інтересів” та дається їх визначення.

У міжнародній практиці питання конфлікту інтересів є дуже актуальним. Такі відомі 
міжнародні організації, як Організація економічного співробітництва та розвитку 
та Базельський комітет з банківського нагляду приділяють велику увагу цьому 
питанню. 

Розроблені ними рекомендації та принципи корпоративного управління, що 
торкаються аспектів виявлення та управління конфліктами інтересів, є узагаль-
ненням найкращої практики корпоративного управління.

2. Окреслення кола суб’єктів2. Окреслення кола суб’єктів

Встановлюється досить широке коло суб’єктів, на яких поширюється 

Закон (у тому числі Закон поширюватиметься на Президента України, 

народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України та інших 

посадових осіб зі спеціальним статусом).

Впроваджується термін „публічні службовці”, який об’єднує осіб, упов-
новажених на виконання функцій держави (від Президента, вищих посадовців, 
державних службовців до керівників державних підприємств, установ, 
організацій) та посадових осіб органів місцевого самоврядування, на яких 
передбачається поширення Закону.

Кримінальна Конвенція про боротьбу з корупцією, підписана Україною 27 січня 
1999 p., суб’єктами корупційних діянь визнає посадових та юридичних осіб. 

У ній зазначається, що „посадова особа” має тлумачитися з посиланням на 
визначення „посадовець”, „службова особа”, „мер”, „міністр”, „суддя” відповідно до 
національного законодавства держави, в якій ця особа здійснює свої функції, або 
відповідно до кримінального закону”. Під терміном „суддя” згідно з Конвенцією 
розуміється також прокурор.

3. Визначення інституційного механізму реалізації закону3. Визначення інституційного механізму реалізації закону
Недосконалість існуючої системи антикорупційних органів, а також відсутність 
чіткої державної антикорупційної політики та державних органів, відповідальних 
за її реалізацію, є одним із найважливіших чинників складної ситуації з корупцією 
в Україні. 

Законопроектом визначаються уповноважений орган (центральний 

орган виконавчої влади з питань державної служби) та уповноважені 
особи (посадові особи підрозділу з питань персоналу органу державної 

влади або органу місцевого самоврядування, призначення яких пого-

джуватиметься уповноваженим органом).
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4. Визначення механізмів запобігання конфлікту інтересів4. Визначення механізмів запобігання конфлікту інтересів

Закріплюються положення щодо декларування доходів та витрат 

публічних службовців та процедура моніторингу декларацій. Встанов-

люються обмеження щодо використання службового становища та 

отримання подарунків як дій, що можуть призвести до конфлікту інтересів. 

Закріп люються основні принципи щодо запобігання виникненню 

конфлікту інтересів, які поширюватимуться на всіх публічних службовців.

Визначаються положення щодо запобігання виникненню конфлікту 
інтересів та конкретні способи його врегулювання, що має стати дієвим 
механізмом виконання Закону.

Посадові особи не мають права здійснювати дії, які суперечать чи не відповідають 
суспільним інтересам. Зокрема, посадові особи не мають права отримувати 
будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на 
ухвалення рішень, використовувати у власних інтересах чи інтересах третіх осіб 
майно органу, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.

Передбачається прийняття кодексів професійної етики, а також правил 
що до конфлікту інтересів у діяльності окремих публічних службовців зі спе-
ціальним статусом. Закріплюються гарантії щодо захисту осіб, які спри яють 
виявленню конфліктів інтересів у діяльності публічних службовців.

5. Встановлення відповідальності за порушення вимог5. Встановлення відповідальності за порушення вимог

Встановлюється дисциплінарна відповідальність за порушення 

норм Закону щодо конфлікту інтересів для всіх публічних службовців, 

крім тих посадових осіб, яких через їх спеціальний статус неможли-

во притягнути до відповідальності за порушення вимог цього Зако-

ну (зокрема, Президент, народні депутати, депутати рад).

Визначаються підстави для притягнення публічних службовців до дисцип-
лінарної відповідальності, види дисциплінарних стягнень, порядок 
дисциплінарного провадження.

Беручи до уваги, що відповідальність публічних осіб за порушення правил конф-
лікту інтересів є міжнародним стандартом, включеним до всіх міжнародних 
інструментів з питань протидії корупції, Україні також потрібно йти цим шляхом, 
наслідуючи кращі практики. 

Прийняття Закону „Про конфлікт інтересів в діяльності публічних службовців” є 
одним з основних кроків антикорупційної політики, а також важливим елементом 
реформування публічної служби в Україні, спрямованим на створення професійної 
та неупередженої публічної служби. 

Прийняття Закону покращить захист прав та законних інтересів фізичних та юри-
дичних осіб у відносинах з органами влади, підвищить авторитет України на між-
народній арені.
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ПРОПОНОВАНІ ДІЇ: ПІДГОТОВКА ДО ПРОПОНОВАНІ ДІЇ: ПІДГОТОВКА ДО 
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО АНТИ КО  РУП ЦІЙНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО АНТИ КО  РУП ЦІЙНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВАЗАКОНОДАВСТВА

1. Розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на 1. Розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на 
впровадження нового антикорупційного законодавствавпровадження нового антикорупційного законодавства

З метою забезпечення впровадження нового антикорупційного за ко-

нодавства, а також вдосконалення державної політики у сфері запобігання 

проявам корупції Головдержслужбою розроблено: 

проект закону: 
— „Про внесення змін до Закону України „Про службу в органах місцевого 

само врядування” (проект прийнято Верховною Радою України 4 вересня 
2009 р.).

проекти постанов Кабінету Міністрів України: 
— „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 

1999 р. № 1785” (схвалено Урядом 11.02.09 № 83);

— „Про внесення змін до Порядку проведення службового розслідування стосовно 
державних службовців”, метою якого є удосконалення процедури проведення 
службового розслідування стосовно державних службовців (схвалено Урядом 
24.06.09 № 623);

— „Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення 
офіційних заходів” (схвалено Урядом 08.12.09 № 1337);

— „Про затвердження плану заходів з проведення роз’яснювальної роботи з питань 
застосування основних норм Закону України „Про засади запо бігання та протидії 
корупції” (схвалено Урядом 16.12.09 № 1686-р); 

— „Про доповнення плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в 
Україні „На шляху до доброчесності” та державної антикорупційної політики на 
період до 2011 року” (схвалено 03.02.10 № 192).

Низку важливих законодавчих ініціатив Головдержслужби було пред став лено на 
засіданні Кабінету Міністрів України від 08.12.09 „Про запобігання та протидію 
корупції: проблеми та шляхи розв’язання”, зокрема щодо:

1) розроблення проекту окремого закону про декларування доходів публічних 
службовців та запровадження системи вибіркового аудиту декларацій шляхом 
створення спеціальної інспекції з декларування та аудиту майна державних 
служ бовців;

2) належного ресурсного забезпечення проведення спеціальної перевірки відо-
мостей, які подають кандидати на зайняття посад державних службовців;

3) переведення процедури державних закупівель в електронну форму; 

4) створення громадської організації, що займатиметься питаннями запобігання 
коруп ції, з відповідними філіями при органах влади на основі існуючих 
громадських рад при Кабінеті Міністрів центральних органах виконавчої 
влади;
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5) забезпечення відсутності перешкод для громадянського суспільства для нагляду 
за державними інституціями. 

На виконання протокольного рішення зазначеного засідання Уряду Го лов-
держ службою підготовлено:

проекти постанов Кабінету Міністрів України:
• „Про затвердження Порядку подання керівниками органів державної влади 

інфор мації про осіб, звільнених з посад у зв’язку з притягненням до відпо-
відальності за вчинення корупційного правопорушення”;

• „Про внесення змін до Загального положення про громадську раду при Кабінеті 
Міністрів України, міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській 
міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації”;

проекти концепцій:
• про ресурсне забезпечення проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які 

претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або 
органів місцевого самоврядування;

• стосовно системи аудиту відомостей про майно, доходи та витрати осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави.

2. Запровадження нових підходів до навчання державних службовців 2. Запровадження нових підходів до навчання державних службовців 
щодо запобігання та протидії проявам корупціїщодо запобігання та протидії проявам корупції

Ефективне впровадження системи нового антикорупційного зако но-

давства та вжиття заходів із запобігання корупції неможливе без побу до-

ви відповідної системи професійного навчання державних службовців з 

питань запобігання та протидії проявам корупції.

Зміна парадигми правозастосовчих та організаційних норм застосування нового 
антикорупційного законодавства у сфері державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування вимагає зміни стратегії щодо організації професійного 
навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 
щодо запобігання та протидії корупції, що у форматі нових законодавчих ініціатив 
потребує запровадження системного професійного навчання персоналу органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування із зазначеного напрямку.

З метою формування сучасних механізмів активної профілактики і про тидії 
корупційним правопорушенням на державній службі необхідним є 
запровадження та реалізація нової професійної програми підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самовря дування, 
зорієнтованої не лише на державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування, на яких покладено обов’язки з організації ро боти щодо 
запобігання проявам корупції, а й на організацію системного підвищення 
кваліфікації персоналу органів державної влади та місцевого самоврядування 
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 
року № 167 „Про затвердження Положення про систему підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних служ бовців і Положення 
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про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та під вищення кваліфікації 
керівників державних підприємств, установ і організацій”.

Потреба щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції 
на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування на 2010 рік 
(стаття 29 Закону України „Про державну службу”) становить близько 28 тис. осіб, 
з яких 11 тис. — посадові особи місцевого самоврядування, 17 тис. — державні 
службовці, у тому числі 6 тис. — державні службовці І—IV категорій посад.

Водночас прогнозовані обсяги фінансування на 2010 рік дають змогу забезпечити 
під вищення кваліфікації з питань запобігання та протидії проявам корупції на дер-
жавній службі та службі в органах місцевого самоврядування лише 1,5 тис. осіб.

Метою нового формату підвищення кваліфікації державних служ бов  ців 
і посадових осіб місцевого самоврядування за професійною прог рамою з 
питань запобігання і протидії корупції, запропонованого проектом Концепції 
стратегії Головдержслужби щодо адміністрування напряму під вищення 
кваліфікації державних службовців та посадових осіб міс це вого само вря-
дування з питань запобігання та протидії корупції, є:

— надання, оновлення знань та розвиток умінь, необхідні для ефективного розв’я-
зання завдань професійної діяльності на державній службі щодо запобігання та 
протидії проявам корупції; 

— приведення фахової підготовки у відповідність до сучасних вимог до професійної 
кваліфікації державного службовця, підняття рівня базових знань з питань 
застосування антикорупційного законодавства у професійній діяльності;

— формування у державних службовців вміння застосовувати сучасні науково-
теоретичні напрацювання та передовий досвід їх реалізації у відповідних галузях 
права, навичках й уміннях здійснювати прикладні дослідження у сфері державної 
служби щодо запобігання та протидії проявам корупції;

— активізація у державних службовців мотивацію потреб у постійному само вдос-
коналенню, формування принципів доброчесної поведінки на державній службі. 

Реалізація нової професійної програми підвищення кваліфікації пра ців-
ників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, з пи-
тань запобігання та протидії проявам корупції має бути зорієнтована на 
онов лені потреби органів виконавчої влади та місцевого само врядування 
щодо підвищення кваліфікації державних службовців та поса дових осіб міс -
це вого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції.
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ДОДАТОК 4.1ДОДАТОК 4.1

проект

З А К О Н    У К Р А Ї Н ИЗ А К О Н    У К Р А Ї Н И

ПРО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВПРО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
У ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВУ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 Цей Закон визначає поняття, засади запобігання та способи врегулювання конфлікту 
інтересів, що виникає в діяльності публічних службовців при виконанні ними своїх 
службових обов’язків, а також засади відповідальності за порушення вимог цього 
Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. Для цілей цього Закону нижченаведені терміни використовуються у такому значенні:

 блага — кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального та/або нематеріального 

характеру;

 близькі родичі — батьки, подружжя, діти, усиновлювачі, усиновлені, рідні брати і сестри та їх 

подружжя, дід, баба, онуки;

 доброчесна поведінка — поведінка, яка полягає у сумлінному виконанні публічним 

службовцем своїх посадових обов’язків, ввічливому, шанобливому ставленні до громадян, 

у тому числі колег та інших осіб, неухильному дотриманні Конституції України, вимог цього 

Закону, інших нормативно-правових актів;

 конфлікт інтересів — протиріччя між особистими та службовими інтересами публічного служ-

бовця, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень, 

а також на вчинення чи утримання від вчинення певних дій в процесі його службової 

діяльності;

 неправомірна вигода — блага, які пропонуються, надаються (отримуються) безоплатно або за 

ціною нижчою мінімальної ринкової без належних на те підстав;

 особисті інтереси — будь-які інтереси публічного службовця, зумовлені особистими, 

родинними, дружніми чи будь-якими іншими позаслужбовими стосунками з іншими особами, 

в тому числі особисті майнові та немайнові інтереси, а також ті, що виникають у зв’язку з його 

членством або діяльністю в громадських, релігійних та інших організаціях;

 подарунок — будь-які блага, в тому числі прояви гостинності, які публічний службовець 

безоплатно або за вартістю, істотно меншою від ціни таких благ, одержує від фізичних чи 

юридичних осіб;

 потенційний конфлікт інтересів — наявність у публічного службовця, його близьких родичів 

чи інших пов’язаних з ним юридичних і фізичних осіб особистих інтересів, які у разі його 

призначення (обрання) на посаду можуть вплинути на об’єктивне та неупереджене виконання 

ним своїх посадових обов’язків;

 публічний службовець — особа, уповноважена на виконання функцій держави, органу 

місцевого самоврядування, на яку поширюється дія цього Закону відповідно до частини 

першої статті 2 цього Закону;
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 службові інтереси — сукупність вимог щодо сумлінного виконання публічним службовцем своїх 

посадових обов’язків на засадах професіоналізму, доброчесної поведінки, неупередженості, 

захисту публічних інтересів, пріоритету прав і свобод людини;

 уповноважений орган — спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

питань державної служби;

 уповноважені особи — посадові особи підрозділу з питань персоналу органу державної 

влади або органу місцевого самоврядування.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Положення цього Закону поширюються на таких публічних службовців:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядуван 

ня:

а) Президент України;

 Голова Верховної Ради України та його заступники;

 Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України;

 народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати 

сільських, селищних, міських, районних, районних у містах, обласних рад;

 Генеральний прокурор України та його заступники;

 Голова Національного банку України та його заступники;

 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

 Голова Рахункової палати України та його заступники;

 члени центральної, окружних, територіальних та дільничних виборчих комісій;

б) судді Конституційного Суду України (в частині, що не суперечить законам України „Про статус 

суддів” та „Про Конституційний Суд України”);

 професійні судді (в частині, що не суперечить Закону України „Про статус суддів”);

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та працівники, посади яких 

прирівняні до відповідних категорій посад державних службовців за умовами оплати праці, 

матеріального та іншого забезпечення;

г) військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно 

до законів України та Державної спеціальної служби транспорту (крім військовослужбовців 

строкової служби);

д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, 

державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

е) посадові особи органів прокуратури, дипломатичної, митної та державної податкової 

служби;

є) особи, що займають посади в органах державної влади і не є державними службовцями;

2) інші особи, уповноважені на виконання функцій держави:

а) керівники і заступники керівників державних підприємств, установ та організацій;

б) посадові особи, які виконують функції держави, органів місцевого самоврядування та 

перебувають у трудових відносинах з юридичними особами публічного права і одержують 

заробітну плату за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету (крім державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування).

2. Положення цього Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

публічних службовців є основою для прийняття правил щодо конфлікту інтересів у діяльності 

членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських голів, професійних 

суддів та інших категорій посадових і службових осіб, які потребують урахування особливостей 

їхнього статусу та порядку притягнення до відповідальності.
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Стаття 3. Правове регулювання відносин щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в 

діяльності публічних службовців

 Правове регулювання відносин щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в 

діяльності публічних службовців здійснюється на підставі Конституції України, цього та інших 

законів України, прийнятих на виконання цього Закону нормативно-правових актів.

РОЗДІЛ ІІ. УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН ТА УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ 

Стаття 4. Завдання уповноваженого органу 

1. Завданнями уповноваженого органу є:

1) організація у межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності публічних службовців; 

2)  узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, 

розробка пропозицій щодо вдосконалення відповідного законодавства;

3)  здійсненні способів врегулювання конфлікту інтересів публічних службовців, у яких відстуні 

керівник та уповноважена особа; 

4) організація навчання уповноважених осіб та інших публічних службовців з питань запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів; 

5)  методичне забезпечення діяльності уповноважених осіб;

6)  здійснення міжнародного співробітництва з питань запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів у діяльності публічних службовців.

Стаття 5. Повноваження уповноваженого органу 

1. На виконання покладених на нього завдань, уповноважений орган:

1)  надає роз’яснення щодо застосування законодавства з питань запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів;

2)  погоджує проекти нормативно-правових актів, що розроблені іншими органами державної 

влади та місцевого самоврядування з питань запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів;

3)  надає письмові роз’яснення щодо наявності (відсутності) конфлікту інтересів у діяльності 

публічних службовців, у яких відсутній керівник та уповноважена особа;

4)  організовує проведення моніторингу уповноваженими особами декларацій доходів та витрат 

публічних службовців, одержання від них і узагальнення відповідної інформації щодо такого 

моніторингу;

5)  здійснює зовнішній контроль за діяльністю публічних службовців, у яких відсутній керівник та 

уповноважена особа;

6)  проводить службові розслідування щодо порушення норм цього Закону; 

7)  отримує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб інформацію щодо конфлікту інтересів у діяльності публічних службовців в межах своєї 

компетенції;

8)  передає матеріали про порушення правил щодо конфлікту інтересів до відповідних пра-

воохоронних органів у разі виявлення у діяннях публічних службовців ознак злочину;

9)  проводить навчання уповноважених осіб та інших публічних службовців з питань запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів та здійснює методичне забезпечення діяльності 

уповноважених осіб; 

10)  надає Кабінету Міністрів України щорічний звіт про дотримання законодавства щодо конфлікту 

інтересів у діяльності публічних службовців; 

11)  оприлюднює результати своєї діяльності з питань запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів у друкованих засобах масової інформації та на своїй офіційній веб-сторінці;

12)  здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.
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Стаття 6. Уповноважені особи

1. У підрозділах з питань персоналу органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

передбачаються штатні одиниці залежно від чисельності органу, зайняття посад на яких 

передбачає виконання обов’язків уповноважених осіб.

2. Призначення на посади та звільнення з посад уповноважених осіб здійснюється за погодженням 

з уповноваженим органом.

3. На уповноважених осіб покладаються повноваження щодо: 

1)  надання консультацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

публічних службовців;

2)  проведення навчання та інших профілактичних заходів з метою запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів;

3)  надання письмових роз’яснень щодо наявності (відсутності) конфлікту інтересів у випадках, 

передбачених цим Законом;

4)  забезпечення моніторингу декларацій доходів та витрат публічних службовців з метою 

виявлення конфлікту інтересів у їх діяльності;

5)  повідомлення уповноваженого органу та керівника органу, в якому працює публічний 

службовець про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що були вжиті для врегулювання 

такого конфлікту інтересів;

6)  направлення уповноваженому органу інформації про порушення вимог цього Закону 

публічними службовцями; 

7)  здійснення зовнішнього контролю;

8)  проведення дисциплінарного провадження у випадках передбачених цим Законом;

9)  здійснення інших повноважень, встановлених цим Законом.

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ПУБЛІЧНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ, НАПРАВЛЕНІ НА ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Глава 1. Загальні принципи запобігання конфлікту інтересів

Стаття 7. Забезпечення пріоритету прав і свобод людини та громадянина

1. Визначальним принципом діяльності публічного службовця є забезпечення пріоритету прав і 

свобод людини та громадянина.

2. Публічний службовець зобов’язаний віддано служити Українському народові, захищати права і 

свободи людини та громадянина.

Стаття 8. Зміцнення довіри громадян

1. Публічний службовець своїми діями повинен сприяти зміцненню довіри громадян до влади, 

їх переконаності в неупередженості та доброчесності публічних службовців, ефективності, 

законності їх дій та прийнятих рішень.

Стаття 9. Дотримання принципу неупередженості

1.  Публічний службовець під час виконання посадових обов’язків не повинен враховувати 

обставини, що не стосуються предмета справи, а також особисті інтереси.

2.  Порушення принципу неупередженості є підставою для оскарження в установленому законом 

порядку прийнятого рішення та його скасування.

Стаття 10. Дотримання принципу толерантності

1. Публічний службовець під час виконання своїх посадових обов’язків не повинен:
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 надавати привілеї чи застосовувати обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

 демонструвати свої релігійні переконання чи уподобання;

 демонструвати свої політичні переконання чи уподобання (крім Президента України, Голови 

Верховної Ради України та його заступників, членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів 

України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад).

Стаття 11. Забезпечення принципу ефективності службової діяльності

1. Публічний службовець повинен компетентно, вчасно, результативно виконувати свої посадові 

обов’язки та рішення органів і осіб, яким він підконтрольний, підзвітний або підпорядкований, не 

допускати неефективного використання державної та комунальної власності.

Стаття 12. Забезпечення відповідальності

1. Публічний службовець повинен сумлінно виконувати свої обов’язки перед громадянським 

суспільством, правовою державою, колективом людей та окремою особою та зобов’язаний 

відповідати за порушення вчинені власними діями.

Стаття 13. Забезпечення прозорості службової діяльності

1.  Публічному службовцеві забороняється обмежувати доступ осіб до інформації, яка не є таємною 

чи конфіденційною, з метою приховування певних дій чи відомостей, що підривають його 

службовий авторитет і можуть зашкодити репутації органу, в якому він працює, а також подавати 

завідомо неповну або недостовірну інформацію.

2.  Публічний службовець повинен з повагою ставитися до діяльності представників засобів масової 

інформації, пов’язаної з інформуванням суспільства про діяльність органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також подавати таким представникам у 

встановлених законами випадках і порядку достовірну інформацію та сприяти її отриманню, якщо 

така інформація не є таємною чи конфіденційною.

Стаття 14. Кодекси поведінки

1. Загальні вимоги до поведінки публічних службовців встановлюються кодексами поведінки 

відповідних осіб, якими вони мають керуватись при виконанні своїх повноважень та які 

приймаються відповідно до цього Закону.

2. Законодавством, що визначає організацію і порядок діяльності окремих органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, надання окремих видів державних послуг або діяльності окремих 

категорій публічних службовців, встановлюються спеціальні вимоги щодо поведінки таких осіб.

Глава 2. Декларування доходів та витрат публічних службовців

Стаття 15. Декларування доходів та витрат публічних службовців

1. Публічні службовці зобов’язані подавати відомості про власні, а також їх близьких родичів доходи, 

витрати, зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, у порядку визначеними 

законами та виданими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами:

1) при вступі (обранні) на посаду;

2) щорічну чергову декларацію;

3) протягом двох років після звільнення з посади для окремих посад публічних службовців, 

визначених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 16. Інформація, що зазначається у декларації про доходи та витрати публічних служ-

бовців

1. У декларації про доходи та витрати публічних службовців зазначається:
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1) прізвище, ім’я, по батькові особи, ідентифікаційний номер, а також імена та прізвища 

дружини/чоловіка, дітей та інших членів сім’ї, які проживають разом з публічним службовцем, 
їх ідентифікаційні номери;

2) займана посада (при поданні декларації після припинення державної служби — остання 
займана посада);

3) інформація про інші види роботи, що виконуються публічним службовцем на умовах сумісництва; 

4) відомості про доходи за останній рік;

5)  відомості про зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном; 

6)  інформація про нерухомість, яка знаходиться у власності, володінні або користуванні (в тому 
числі на підставі договору оренди). Публічні службовці, перелік яких визначається Кабінетом 
Міністрів України додатково повинні подавати зазначені відомості щодо членів сім’ї, які 
проживають разом з ним (за їх попередньою згодою);

7)  інформація про приналежне цінне рухоме майно, в тому числі про транспортні засоби, які 
знаходяться в його володінні, користуванні або які придбані на підставі договору лізингу. 
Публічні службовці, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України додатково 
повинні подавати зазначені відомості щодо членів сім’ї, які проживають разом з ним (за їх 
попередньою згодою);

8)  інформація про укладені угоди, якщо ціна угоди перевищує 20 мінімальних заробітних плат, 
зазначаючи розмір і сторони таких угод; 

9)  інформація про отримані кредити, якщо загальний розмір таких кредитів перевищує 
20 мінімальних заробітних плат;

10)  відомості про вклади в банках та цінні папери. Публічні службовці, перелік яких визначається 
Кабінетом Міністрів України додатково повинні подавати зазначені відомості щодо членів 
сім’ї, які проживають разом з ним (за їх попередньою згодою);

11)  інша інформація, яку публічний службовець вважає за необхідне зазначити у деклара ції.

 Форма декларації публічного службовця затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням 
уповноваженого органу, погодженим з Міністерством фінансів України.

2. Декларація доходів та витрат публічного службовця зберігаються в його особовій справі.

Стаття 17. Публічний доступ до інформації, що зазначається у декларації про доходи та витрати 
публічних службовців

1. Декларація про доходи та витрати публічних службовців містить закриту та відриту для публічного 
доступу інформацію. Закритою інформацією є адреса проживання, ідентифікаційний номер 
публічного службовця та інших осіб, вказаних у декларації. Інша інформація, зазначена у статті 16 
цього Закону є відкритою.

 Відкрита для публічного доступу інформація декларацій про доходи та витрати публічних 
служ бовців, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України підлягає обов’язковому 
оприлюдненню на офіційних веб-сайтах відповідних органів державної влади та інших 
державних органів.

2.  Порядок подання, перевірки, оприлюднення та зберігання відомостей, зазначених у статті 16 
цього Закону, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 18. Моніторинг декларацій про доходи та витрати публічних службовців

1. Уповноважені особи забезпечують моніторинг декларацій доходів та витрат публічних службовців 

з метою виявлення конфлікту інтересів у їх діяльності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України.

Глава 3. Обмеження щодо використання службового становища

Стаття 19. Обмеження щодо прийняття на роботу близьких родичів

1.  Не можуть бути призначеними (обраними) на посаду в державних органах та органах місцевого 

самоврядування особи, які у разі призначення (обрання) на посаду будуть безпосередньо 

підпорядковані або підлеглі публічним службовцям, які є їх близькими родичами.



211

2.  У разі виникнення під час проходження служби, перебування на посаді відносин безпосередньої 

підпорядкованості між близькими родичами, пеблічний службовець (крім державних службовців) 

має письмово повідомити про це уповнвоажену особу, а державні службовці — керуючого 

персоналом не пізніше трьох робочих днів з моменту виникнення таких відносин.

 Особи, що не повідомили уповноважену особу або керуючого персоналом про виникнення 

відносин, зазначених у абаці першому цієї частини, підлягають притягненню до дисциплінарної 

відповідальності.

3. Уповноважена особа або керуючий персоналом не пізніше п’яти робочих днів з дня 

повідомлення відповідно публічним службовцем або державним службовцем про никнення 

відносин безпосередньої підпорядкованості повинен вжити заходів до усунення таких відносин. 

У разі порушення зазначеної вимоги уповнвоажена особа або керуючий персоналом підлягає 

притягненню до дисциплінарної відповідальності.

Стаття 20. Недопущення поведінки, яка провокує надання будь-яких переваг у працевлаштуванні в 

разі припинення повноважень щодо виконання функцій держави, органів місцевого са моврядування

1. Публічний службовець не повинен використовувати особисті знайомства та повноваження для 

отримання будь-яких переваг у працевлаштуванні в разі припинення ним повноважень щодо 

виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування.

2. У разі отримання пропозиції щодо працевлаштування від осіб, з якими публічний службовець 

має офіційні стосунки у зв’язку з виконанням службових обов’язків, він повинен протягом трьох 

робочих днів повідомити про це свого керівника (у разі, коли публічний службовець не має 

керівника — уповноважений орган). Керівник публічного службовця або уповноважені особи 

повинні вжити усіх можливих заходів для запобігання конфлікту інтересів у процесі діяльності 

підпорядкованого службовця.

Стаття 21. Обмеження після закінчення служби, припинення повноважень щодо виконання функцій 

держави, органів місцевого самоврядування

1.  Особі, яка звільнилася з посади або припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій 

держави, органів місцевого самоврядування, забороняється:

 представляти інтереси іншої особи (установи) у справі, в якій вона брала участь під час 

перебування на службі;

 звертатися протягом двох років з дати звільнення до органу, в якому вона перебувала на 

службі, в інтересах інших осіб.

Стаття 22. Використання інформації для виконання посадових обов’язків

1. Публічний службовець зобов’язаний неухильно дотримуватись установлених законодавством 

вимог щодо використання інформації про діяльність державних органів, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, отриманої під час виконання 

ним посадових обов’язків.

2. Публічний службовець не повинен розголошувати довірену йому інформацію з обмеженим 

доступом, яка стала відома йому під час виконання посадових обов’язків, зокрема після 

припинення виконання ним таких обов’язків, або використовувати її виходячи з особистих 

інтересів чи інтересів та потреб пов’язаних з ним фізичних і юридичних осіб, якщо інше не 

передбачено законодавством.

Стаття 23. Обмеження щодо використання службового майна

1. Публічний службовець повинен використовувати службові майно та кошти тільки за призначенням 

відповідно до законодавства.

2. Використання публічним службовцем службових майна та коштів у особистих цілях не 

допускається, крім випадків, коли на користування майном є дозвіл керівника органу, з яким 

публічний службовець перебуває у службових (трудових) відносинах, або вищестоящого органу, 

та за умови відшкодування публічним службовцем відповідних витрат.
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Глава 4. Обмеження щодо отримання подарунка

Стаття 24. Заборона на отримання подарунків

1. Публічному службовцеві забороняється прямо чи опосередковано отримувати подарунки від 
юридичних або фізичних осіб:
 якщо прийняття такого подарунка може спричинити виникнення конфлікту інтересів або 

створити враження наявності такого конфлікту;
 за рішення, дії чи бездіяльність в їх інтересах, що приймаються, вчиняються як безпосередньо 

таким службовцем, так і за його сприяння іншими посадовими особами та органами;
 якщо особа, яка надає подарунок, є підлеглою публічного службовця;
 у разі наявності інших мотивів, які б не виникли, якби особа, яка отримала подарунок, не 

перебувала на службі.

2. Подарунки визнаються такими, що надані опосередковано, якщо:

 подарунок отримали особи, які є близькими родичами публічного службовця або інші пов’я зані з 
ним фізичні і юридичні особи, якщо публічний службовець, знав або повинен був знати про це;

 по дарунок за згодою, рекомендацією чи іншим аналогічним волевиявленням публічного 
служ бовця надано будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі.

3. Обмеження, передбачені в частині першій цієї статті, не поширюються на прояви гостинності та 
подарунки, вартість яких не перевищує 20 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на 1 січня поточного року, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків 
отриманих з одного джерела протягом року — одного прожиткового мінімуму, встановленого 
для працездатних осіб на 1 січня поточного року.

 До подарунків не належать будь-які блага, які отримує не лише публічний службовець, але також 
інші службовці і які не є підставою для надання службовцем неправомірних вигод чи переваг 
певним особам та не сприймаються як винагорода за певні дії чи бездіяльність публічного 
службовця в інтересах інших осіб.

4. Рішення, прийняті публічним службовцем на користь особи, від якої службовець отримав 
подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і підлягають скасуванню 
відповідно до вимог цього Закону.

5. Публічний службовець зобов’язаний повідомити своїх близьких родичів про заборону приймати 
подарунки від осіб, які перебувають або можуть перебувати у стосунках, пов’язаних з виконанням 
публічним службовцем посадових обов’язків.

Стаття 25. Зобов’язання щодо офіційних подарунків

1. Будь-які подарунки, що надані публічному службовцеві під час офіційних заходів як подарунки 
для державних органів та органів місцевого самоврядування, установ чи організацій, не можуть 
бути його приватною власністю і протягом п’яти робочих днів з дня одержання передаються 
зазначеним органам, установам та організаціям.

2. Подарунки, отримані публічним службовцем під час відрядження в межах країни або за кор-
дон, які є подарунками для державних органів, органів місцевого самоврядування, установ чи 
організацій, передаються протягом п’яти робочих днів з дня повернення з відрядження за при-
значенням з компенсацією витрат, пов’язаних із сплатою митних зборів, якщо такі мали місце.

Стаття 26. Дії публічного службовця у разі виявлення подарунка

1. У разі коли публічний службовець виявив у службовому приміщенні чи переданий в інший спосіб 
подарунок, він повинен:

 за можливості встановити особу, від якої чи за дорученням якої передано подарунок, підстави 
його надання та негайно припинити вчинення дій чи прийняття рішень, що належать до його 
компетенції та яких стосується виявлений подарунок;

 забезпечити зберігання подарунка;

 виявити осіб, які можуть засвідчити надання подарунка;

 невідкладно письмово повідомити керівництво (у випадку, коли публічний службовець не 
має керівника — уповноважену особу або уповноважений орган), а також у разі потреби 

правоохоронні органи та передати подарунок до уповноваженої особи (у випадку, коли 

публічний службовець не має уповноваженої особи — до уповноваженого органу).
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РОЗДІЛ ІV. ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ 

ІНТЕРЕСІВ

Глава 1. Загальні вимоги щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів

Стаття 27. Обов’язок запобігати виникненню конфлікту інтересів

1. Публічний службовець зобов’язаний під час провадження своєї діяльності уникати ситуацій, що 

можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів або створити враження наявності такого 

конфлікту.

 Представляючи інтереси держави чи територіальної громади у відносинах з іншими органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, 

публічний службовець має діяти виключно в службових інтересах.

2. Публічному службовцеві забороняється:

 під час провадження своєї діяльності чи прийняття рішень враховувати особисті інтереси, 

якщо вони суперечать службовим інтересам;

 прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підпорядкованих йому осіб до 

прийняття рішень на користь своїх особистих інтересів.

Стаття 28. Вимоги щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів під час призначення (обрання) 

на посаду 

1. Публічний службовець або особа, яка претендує на посаду до призначення (обрання) на посаду 

зобов’язаний письмово повідомити орган або посадову особу, уповноважених призначати 

(обирати) на відповідні посади (далі — суб’єкт призначення), а у разі його відсутності — 

уповноважений орган, про відсутність або наявність у нього потенційного конфлікту інтересів.

2. Потенційний конфлікт інтересів повинен бути усунутий до того, як публічний службовець буде 

призначений (обраний) на посаду.

 Неможливість усунення потенційного конфлікту інтересів є підставою для відмови особі в призна-

ченні (обранні) на посаду.

Стаття 29. Поведінка публічного службовця під час виникнення конфлікту інтересів

1. У разі виникнення конфлікту інтересів публічний службовець зобов’язаний протягом 5 робочих 

днів з моменту його виникнення письмово повідомити суб’єкта призначення, а у разі його 

відсутності — уповноважений орган, про факт виникнення конфлікту інтересів, обставини, через 

які він виник, можливі вигоди, які публічний службовець чи його близькі родичі або інші пов’язані 

з ним юридичні і фізичні особи можуть отримати внаслідок виникнення такого конфлікту, а також 

може вказати можливий спосіб врегулювання конфлікту інтересів.

2. У разі коли публічний службовець має сумнів щодо відсутності конфлікту інтересів, він повинен 

письмово звернутися до уповноваженої особи за відповідним роз’ясненням, що надається 

протягом 20 робочих днів з дня отримання звернення. Якщо публічний службовець не отримав 

підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, він повинен діяти відповідно до вимог, 

установлених частиною першою цієї статті.

 Якщо публічний службовець отримав підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, він 

звільняється від дисциплінарної відповідальності, якщо рішення, щодо яких він звертався за 

роз’ясненням, були прийняті в умовах конфлікту інтересів.

 У випадку підтвердження наявності конфлікту інтересів уповноваженою особою суб’єкту призна-

чення надсилається повідомлення для вжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Глава 2. Способи врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 30. Сфера застосування способів врегулювання конфлікту інтересів

1. Способи врегулювання конфлікту інтересів, передбачені статтею 31 цього Закону застосовуються 

у випадках, коли службова діяльність публічного службовця стосується: 
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1)  використання або розпорядження бюджетними коштами, об’єктами державної або кому-

нальної власності;

2)  надання чи отримання документів дозвільного характеру (дозволів, висновків, погоджень, 

свідоцтв тощо), проведення реєстрації (крім тієї, що здійснюється у заявницькому порядку), 

надання інших адміністративних послуг;

3)  рішень стосовно прийняття на службу, призначення (обрання) на посаду, просування по 

службі та припинення служби, внесення подань та прийняття рішень про представлення до 

державних нагород та присвоєння почесних звань;

4)  проведення аукціонів, конкурсних або тендерних процедур;

5)  направлення на навчання, відрядження за рахунок бюджетних коштів чи фінансової допомоги 

від іноземних держав, міжнародних організацій;

6)  здійснення контрольно-наглядових функцій;

7)  притягнення фізичних або юридичних осіб до юридичної відповідальності; 

8)  розв’язання спорів;

9)  регуляторної діяльності;

10)  надання інформації.

Стаття 31. Способи врегулювання конфлікту інтересів

1. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності публічних службовців може здійснюватися з 

урахуванням вимог спеціальних законів такими способами:

1) позбавлення особистого інтересу з приводу якого виник конфлікт інтересів;

2) усунення публічного службовця від прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів;

3) переведення публічного службовця на іншу посаду;

4) прийняття рішень під зовнішнім контролем.

2. Застосування конкретного способу врегулювання конфлікту інтересів визначається суб’єктом 

призначення та застосовується з урахуванням особливостей статусу окремих публічних служ-

бовців та спеціального законодавства.

Стаття 32. Позбавлення особистого інтересу з приводу якого виник конфлікт інтересів 

1. Позбавлення особистого інтересу з приводу якого виник конфлікт інтересів є основним способом 

врегулювання конфлікту інтересів в діяльності публічного службовця.

2. Публічний службовець може позбавитись особистого інтересу з приводу якого виник конфлікт 

інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав чи у будь-який ін-

ший законний спосіб. 

3. Позбавлення особистого інтересу має виключати приховану можливість його віднов лен ня.

4. Не можуть вважатись позбавленням особистого інтересу:

1) дії щодо розлучення з подружжям, а також заяви, в тому числі публічні, про розірвання осо-

бистих, дружніх чи інших стосунків з іншими особам;

2) відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, якщо такі дії здійснюються на 

користь близьких родичів публічного службовця.

5. У разі, якщо публічний службовець позбувся особистого інтересу, він повинен невідкладно 

письмово повідомити про це уповноважену особу, з обов’язковою вказівкою на спосіб, в який 

це здійснено. Уповноважена особа розглядає повідомлення і надає висновок про наявність або 

відсутність особистого інтересу. 

6. У разі, якщо за висновком уповноваженої особи позбавлення особистого інтересу не відбулося, 

публічний службовець має бути протягом трьох робочих днів поінформований про це у 

письмовій формі із одночасною пропозицією позбутися особистого інтересу в інший спосіб на 

його розсуд. 

7. У разі, якщо за висновком уповноваженої особи позбавлення особистого інтересу відбулося, 

публічному службовцю протягом десяти робочих днів надається відповідне підтвердження у 

письмовій формі.



215

Стаття 33. Усунення публічного службовця від прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

1.  Усунення публічного службовця від прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів здійс ню єть ся 

за умов існування можливості його заміщення у відповідній справі іншим публічним службовцем. 

2.  Усунення публічного службовця від прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів, а також 

за лу чення до прийняття рішення інших публічних службовців здійснюється за рішенням ке рів-

ни ка органу або керівника відповідного структурного підрозділу, в якому працює публічний 

службовець.

3. У разі виникнення конфлікту інтересів у публічного службовця, який входить до складу ко ле гіаль-

ного органу (комітету, комісії, колегії, ради тощо), такий публічний службовець не має права брати 

участь у прийнятті рішення, якщо його неучасть не впливає на повноважність цього органу. 

 У разі, якщо неучасть публічного службовця, у якого виник конфлікт інтересів та який входить до 

складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати повноважності 

цим органом, участь такого публічного службовця у прийнятті рішень має здійснюватись під 

зовнішнім контролем. 

Стаття 34. Переведення публічного службовця на іншу посаду або звільнення із займаної посади у 

зв’язку з конфліктом інтересів 

1. Переведення публічного службовця на іншу посаду у зв’язку з виникненням конфлікту інтересів 

здійснюється у разі, якщо конфлікт інтересів у його діяльності не може бути розв’язаний шляхом 

позбавлення приватного інтересу або усунення такого публічного службовця від прийняття 

рішень, та за наявності рівноцінної вакантної посади.

2. Переведення на іншу посаду відповідно до частини першої цієї статті може здійснюватись лише 

за згодою публічного службовця. 

3. Переведення публічного службовця на іншу посаду у випадках, передбачених цією статтею, 

здійснюється суб’єктом призначення. 

Стаття 35. Прийняття рішень під зовнішнім контролем

1. У разі, якщо усунення публічного службовця від прийняття рішення в умовах конфлікту інтересу 

шляхом його заміщення іншою особою є неможливим та відсутні підстави для переведення 

публічного службовця на іншу посаду, прийняття таким публічним службовцем відповідних 

рішень здійснюється під зовнішнім контролем.

Стаття 36. Форми та порядок здійснення зовнішнього контролю

1. У разі надходження до суб’єкта призначення повідомлення про конфлікт інтересів він приймає 

рішення про здійснення зовнішнього контролю про що повідомляється уповноважений орган.

 У рішенні зазначається форма зовнішнього контролю та вимоги до публічного службовця щодо 

прийняття рішень стосовно предмету конфлікту інтересів.

 Рішення про запровадження зовнішнього контролю надсилається публічному службовцю, його 

безпосередньому керівнику та відповідній уповноваженій особі не пізніше наступного робочого 

дня з моменту його прийняття.

 Якщо конфлікт інтересів виникає у зв’язку з діяльністю публічного службовця у складі колегіаль-

ного органу, рішення про запровадження зовнішнього контролю надсилається усім членам 

колегіального органу.

2. Зовнішній контроль може здійснюватись у наступних формах:

1) перевірка посадовою особою уповноваженого органу або уповноваженою особою змісту 

проектів рішень чи рішень, що приймаються або розробляються публічним службовцем або 

відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних з предметом конфлікту інтересів;

2) розгляд справ та прийняття рішень публічним службовцем в присутності уповноваженої 

особи або посадової особи уповноваженого органу;

3)  участь уповноваженої особи або посадової особи уповноваженого органу в роботі коле-

гіального органу в статусі спостерігача без права голосу. 
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3. Вимоги до публічного службовця щодо прийняття рішень стосовно предмету конфлікту інтересів 

можуть включати:

1) зобов’язання публічного службовця надавати уповноваженій особі або посадовій особі 

уповноваженого органу для попереднього ознайомлення проекти правових актів, які 

стосуються предмету конфлікту інтересів;

2) зобов’язання публічного службовця здійснювати розгляд справ та приймати рішення щодо 

предмету конфлікту інтересів у присутності уповноваженої особи або посадової особи 

уповноваженого органу;

3) заборону публічному службовцю брати участь у прийнятті рішень щодо предмету конфлікту 

інтересів під час роботи у складі колегіального органу.

4.  У разі якщо рішення публічним службовцем приймається під зовнішнім контролем з недотриманням 

вимог щодо об’єктивності та неупередженості, виходячи з протиріч його особистих та службових 

інтересів, уповноважена особа або уповноважений орган в установленому законодавством 

порядку вносять пропозиції щодо їх скасування.

Глава 3. Наслідки прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

Стаття 37. Скасування та визнання незаконними правових актів і рішень, прийнятих публічним 

службовцем в умовах конфлікту інтересів 

1. Правові акти (нормативно-правові та індивідуально-правові) і рішення, прийняті публічним 

службовцем в умовах конфлікту інтересів (крім прийняття рішень під зовнішнім контролем) 

визнаються незаконними у судовому порядку.

РОЗДІЛ V. ЗАХИСТ ПРАВ ОСІБ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВИЯВЛЕННЮ КОНФЛІКТІВ 

ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Стаття 38. Інформування про конфлікт інтересів 

1. Публічний службовець, який має достовірні на його думку відомості про наявність конфлікту 

інтересів в діяльності іншого публічного службовця, зобов’язаний невідкладно надати такі 

відомості уповноваженій особі в порядку, визначеному цим Законом. 

2. Фізичні та юридичні особи, які володіють інформацією про порушення публічним службовцем 

пра вил щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, мають право звернутись до упов-

новаженої особи з відповідним повідомленням.

3.  Звернення, що не містять відомостей про особу, яка його направила, розглядаються упов-

новаженою особою, за умови, що наведена в таких зверненнях інформація стосується конкретного 

публічного службовця, містить конкретні фактичні дані та може бути перевірена.

Стаття 39. Особи, що сприяють виявленню конфліктів інтересів 

1. Особами, що сприяють виявленню конфліктів інтересів в діяльності публічних службовців, вважаються:

1)  публічний службовець, що повідомив уповноважену особу про вчинення іншим публічним 

службовцем порушень цього Закону;

2)  особа, яка не є публічним службовцем та повідомила уповноважену особу про вчинення 

публічним службовцем порушень цього Закону;

3)  особа, яка на вимогу уповноваженої особи надає їй інформацію, що сприяє виявленню 

конфліктів інтересів в діяльності публічних службовців;

4)  особа, яка сприяє проведенню розслідувань порушень цього Закону, в тому числі бере участь 

у відповідних провадженнях у статусі свідка;

5)  особа, яка сприяє виявленню конфліктів інтересів в діяльності публічних службовців в інший 

спосіб.
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Стаття 40. Способи гарантування прав осіб, що сприяють виявленню конфліктів інтересів 

1.  Уповноважені особи зобов’язані вжити всіх можливих законних заходів щодо забезпечення 

гарантій прав осіб, що сприяють виявленню порушень цього Закону.

2.  Уповноваженим особам забороняється в будь-який спосіб розголошувати відомості про особу, 

яка повідомила про конфлікт інтересів в діяльності публічного службовця. 

3.  Залучення уповноваженими особами особи, що сприяє виявленню конфлікту інтересів в 

діяльності публічного службовця, до участі у провадженні про порушення правил щодо 

запобігання та врегулювання конфліктів інтересів як свідка, може здійснюватися лише за згодою 

цієї особи.

4. Публічний службовець чи інша особа не можуть бути звільнені з посади, притягнуті до 

відповідальності чи іншим чином переслідуватися за повідомлення інформації про конфлікт 

інтересів в діяльності публічних службовців.

РОЗДІЛ VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦБОГО ЗАКОНУ 

ЩОДО КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Стаття 41. Засади відповідальності за порушення вимог цього Закону

1.  Порушення вимог цього Закону тягне за собою притягнення публічних службовців, винних у 

їх вчиненні, крім зазначених в абзацах першому — четвертому підпункту „а” пункту 1 частини 

першої статті 2 цього Закону до дисциплінарної відповідальності. 

2.  Притягнення публічних службовців, зазначених у частині першій цієї статті до дисциплінарної 

відповідальності за порушення вимог цього Закону здійснюється за умов, якщо ці діяння не 

містять ознак корупційного діяння.

Стаття 42. Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності публічних службовців за 

порушення вимог цього Закону

1.  Підставами притягнення до дисциплінарної відповідальності публічних службовців відповідно до 

статті 41 цього Закону є:

1)  неповідомлення про виникнення конфлікту інтересів або потенційного конфлікту інте ресів; 

2)  перешкоджання у будь-який спосіб посадовій особі уповноваженого органу чи уповноваженій 

особі у здійсненні зовнішнього контролю;

3)  прийняття рішення або вчинення дії чи бездіяльності за наявності конфлікту інтересів на 

користь особистого інтересу публічного службовця та всупереч службовим інте ресам; 

4)  спонукання у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності 

на користь особистих інтересів публічного службовця;

5)  спонукання у будь-який спосіб підлеглих публічного службовця або інших осіб до надання 

подарунків або інших благ матеріального чи нематеріального характеру;

6)  прийняття (обрання) на посаду близьких родичів;

7)  неповідомлення про відносини безпосереднього підпорядкування у випадку, передбаченому 

частиною другою статті 19 цього Закону;

8)  звільнення з посади або змушення до такого звільнення, притягнення до відповідальності 

чи іншим чином переслідування за повідомлення інформації про вчинення порушень вимог 

цього Закону;

9)  розголошення відомостей про особу, яка повідомила про вчинення порушень вимог 

цього Закону.

Стаття 43. Дисциплінарні стягнення, що можуть застосовуватись до публічних службовців за пору-

шення вимог цього Закону
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1.  За вчинення передбачених статтею 42 цього Закону порушень вимог цього Закону, до публічних 

службовців, крім зазначених у статті 41 цього Закону, можуть бути застосовані такі дисциплінарні 

стягнення:

 попередження про неповну службову відповідність;

 пониження по службі;

 звільнення зі служби.

2. За вчинення інших порушень вимог цього Закону притягнення публічних службовців до 

дисциплінарної відповідальності здійснюється відповідно до законів України.

3. Дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність 

засто совується у випадку, якщо передбачене цим Законом порушення вчинене публічним 

службовцем вперше, публічний службовець під час службового розслідування визнав свою 

вину у вчиненні порушення вимог цього Закону та своїми діями сприяв усуненню його 

наслідків. 

4. Дисциплінарне стягнення у вигляді пониження по службі застосовується, якщо публічний служ-

бовець після застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про 

неповну службову відповідність повторно вчинив таке ж саме порушення протягом одного 

року або не сприяв усуненню його наслідків, або наслідки такого порушення не можуть бути 

усунені.

 Дисциплінарне стягнення у вигляді пониження по службі може бути застосоване лише за умов 

наявності вакантної посади або можливості переведення.

5. Дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення зі служби застосовується, якщо публічний 

службовець:

1) протягом року після застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про 

неповну службову відповідність вчинив таке ж саме порушення;

2) протягом року після застосування дисциплінарного стягнення у вигляді пониження по службі 

вчинив таке ж саме порушення;

3) одночасно вчинив діяння, передбачені пунктами 1 та 3 статті 42 цього Закону;

4) одночасно вчинив діяння, передбачені пунктами 2 та 3 статті 42 цього Закону. 

6.  У разі звільнення публічного службовця на підставах, передбачених частиною 5 цієї статті, запис 

у трудовій книжці робиться з посиланням на відповідну статтю цього Закону.

Стаття 44. Порядок дисциплінарного провадження у справах про порушення вимог цього 

Закону

1. Накладення дисциплінарних стягнень на публічних службовців за вчинення передбачених цим 

Законом порушень здійснюється суб’єктами призначення.

2. Перед застосуванням дисциплінарних стягнень, передбачених статтею 42 цього Закону, має бути 

проведено службове розслідування, на підставі рішення суб’єкта призначення. 

3. На час проведення службового розслідування публічний службовець, стосовно якого воно 

здійснюється може бути відсторонений керівником від виконання службових обов’язків, але не 

більше ніж на 2 місяці 

4.  Службове розслідування проводиться уповноваженою особою з можливою участю посадових 

осіб уповноваженого органу. Порядок проведення службового розслідування визначається 

Кабінетом Міністрів України.

5. Матеріали службового розслідування розглядаються дисциплінарною комісією, яка утворюється 

суб’єктом призначення. Порядок створення дисциплінарних комісій та розгляду ними матеріалів 

службового розслідування визначається Кабінетом Міністрів України. 

6. За результатами розгляду матеріалів службового розслідування, дисциплінарна комісія приймає 

рішення про відсутність підстав для застосування дисциплінарного стягнення або направляє 

суб’єкту призначення подання про застосування дисциплінарного стягнення. 

7. На підставі подання про застосування дисциплінарного стягнення суб’єктом призначення 

приймається рішення про застосування відповідного стягнення. 
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8. У разі, якщо дисциплінарна відповідальність публічних службовців регулюється дисциплінарними 

статутами, провадження щодо застосування передбачених цим Законом дисциплінарних стягнень 

здійснюється відповідно до таких статутів.

 Застосування дисциплінарних стягнень за порушення вимог цього Закону до суддів здійснюється 

в порядку, передбаченому законами про судоустрій та статус суддів.

Стаття 45. Оскарження рішень про застосування дисциплінарних стягнень

1. Публічний службовець, до якого згідно з цим Законом застосовано дисциплінарне стягнення, має 

право оскаржити відповідне рішення шляхом звернення до адміністративного суду.

 

 

РОЗДІЛ VIІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1 Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2.  Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, 

застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 

3.  Норми цього Закону застосовуються до відносин, що виникли з моменту набуття ним чинності.

 Конфлікт інтересу, що виник до набрання чинності цим Законом і продовжує існувати після 

набрання ним чинності, підлягає врегулюванню відповідно до цього Закону.

 У разі, якщо конфлікт інтересів в діяльності публічного службовця виник до набрання чинності 

цим Законом, а рішення були прийняті в умовах такого конфлікту інтересів після набрання 

чинності цим Законом, настають наслідки, передбачені цим Законом для рішень публічного 

службовця, що були прийняті в умовах конфлікту інтересів.

4. Доповнити Цивільний Кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст.356) 

статтею 228-1 такого змісту:

”Стаття 228-1. Правові наслідки правочину, який вчинено в умовах конфлікту інтересів

1. Правочин, вчинений публічним службовцем від власного імені або від імені органу державної 

влади чи органу місцевого самоврядування в умовах конфлікту інтересів визнається судом 

недійсним.

2. Правочин, підставою для вчинення якого стало рішення прийняте публічним службовцем, 

органом державної влади або органом місцевого самоврядування в умовах конфлікту 

інтересів і скасоване з цих мотивів, визнається судом недійсним”.

5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до 

законів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону, а також забезпечити 

приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади у відповідність із цим Законом.
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ДОДАТОК 4.2ДОДАТОК 4.2

проект 

КОНЦЕПЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТАКОНЦЕПЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА

щодо розробки проекту постанови Кабінету Міністрів щодо розробки проекту постанови Кабінету Міністрів 
України стосовно системи аудиту відомостей про України стосовно системи аудиту відомостей про 
майно, доходи та витрати осіб, уповноважених на майно, доходи та витрати осіб, уповноважених на 

виконання функцій державивиконання функцій держави

1. Проблема, на розв’язання якої спрямовано нормативно-правовий акт

Одним із вагомих інструментів забезпечення прозорості функціонування органів вико-

навчої влади, державних службовців, а також запобігання корупції та виникненню протиріч 

між приватними інтересами осіб, уповно важених на виконання функцій держави та їх 

службовими повноваженнями, є впровадження системи перевірки відомостей про їх 

майно, доходи та витрати.

 Статтею 13 Закону України „Про державну службу” (далі — Закон) передбачена норма стосовно 

декларування доходів державних службовців.

 Постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.95 № 641 „Про застосування статті 13 Закону, 

зокрема, визначено, що державні службовці подають декларації про доходи за місцем служби 

щорічно до 15 квітня за попередній звітний рік.

 Декларації державних службовців про доходи та осіб, які претендують на зайняття посади 

державного службовця, зберігаються в їхніх особових справах за місцем служби (майбутньої 

служби) і використовуються під час розв’язання питання про прийняття на державну службу, 

просування по службі або її припинення. 

 Сьогодні це понад 367 тисяч державних службовців та атестованих працівників ДПА і 

Держмитслужби України.

 Пунктом 7 частини першої статті 30 Закону передбачено, крім загальних підстав, передбачених 

Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі неподання 
або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, 

передбачених статтею 13 Закону.

 На теперішній час інформація, наведена в деклараціях, може бути перевірена лише Державною 

податковою адміністрацією України та правоохоронними органами під час проведення спільно 

з Головдержслужбою України комплексних перевірок дотримання вимог законів України „Про 

державну службу”, „Про боротьбу з корупцією”, інших нормативно-правових актів з питань 

державної служби та запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.09.07 № 657-р „Про затвердження плану 

заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності” 

та державної антикорупційної політики на період до 2011 року”.

 Крім того, відповідно до Указу Президента України від 19.11.01 № 1098 „Про обов’язкову 

спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних 
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службовців” та постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.06 № 1624 „Про затвердження 

Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатами на 

зайняття посад” достовірність поданих у деклараціях даних контролюється під час проведення 

Головдержслужбою разом з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством науки і освіти, 

Державною податковою адміністрацією, Службою безпеки України обов’язкових спеціальних 

перевірок відомостей, що їх подають кандидати на зайняття посад державних службовців, 

призначення або погодження призначення на які здійснюється Президентом України або 

Кабінетом Міністрів України. Результати спеціальних перевірок показують, що 72 % виявлених 

невідповідностей у 2009 році стосуються декларування доходів.

 Правову основу для впровадження фінансового контролю за декларуванням доходів, витрат, 

майнового стану і фінансових зобов’язань осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

є Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”, який вводиться в дію з 1 січня 

2011 року.

У зв’язку з цим, пропонується розробити проект постанови Кабінету Міністрів України 

щодо системи аудиту відомостей про майно, доходи та витрати осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави. 

2. Мета нормативно-правового акта та строки його підготовки

Метою розробки нормативно-правового акта є запровадження фінан со вого контролю 

за декларуванням доходів, витрат, майнового стану і фінансових зобов’язань осіб, упов-

новажених на виконання функцій дер жави.

3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми 
 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.09№ 1422 „Питання запобігання та 

протидії корупції в органах виконавчої влади”, зокрема, з 1 січня 2010 року у межах загальної 

чисельності працівників центрального апарату та територіальних органів міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, апаратів обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій функціонуватимуть підрозділи з питань запобігання та 

протидії корупції (далі — Підрозділ).

 Підпунктом 4 пункту 5 Типового положення про підрозділ органу виконавчої влади з питань 

запобігання та протидії корупції визначено, що підрозділ відповідно до покладених на нього 

завдань організовує перевірку достовірності поданих посадовими особами відомостей про 

майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном.

КОНКРЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ АКТА

1. Розробляючи відповідний проект нормативно-правового акта необхідно передбачити, що 

підрозділи з питань запобігання та протидії корупції, відповідно до покладених на них завдань 

організовують перевірку достовірності поданих посадовими особами відомостей про майно, 

доходи, зобов’язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном.

2. У проекті зазначити, що аудит відомостей про майно, доходи та витрати осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави проводиться з метою забезпечення здійснення відкритості та 

прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, виявлення фінансового 

конфлікту інтересів, а також фактів незаконного отримання благ.

3. У проекті пропонуємо передбачити те, що протягом 10 робочих днів з дня, коли така декларація 

повинна бути подана, відповідальні особи Підрозділу здійснюють перевірку факту своєчасності 

подання та повноти заповнення декларації.
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 Аудиту відомостей про майно, доходи та витрати фінансового характеру підлягають декларації 

подані посадовими особами органу виконавчої влади за виключенням декларацій, що 

перевірялися у ході спеціальної перевірки відповідно до підпункту 2 пункту 2 статті 9 Закону 

України „Про засади запобігання та протидії корупції”.

 Для виконання перевірки відомостей про майно, доходи та витрати фінансового характеру 

керівник органу виконавчої влади за поданням керівника Підрозділу звертається до Державної 

податкової адміністрації із запитом щодо надання відомостей про отримані особою на виконання 

функцій держави та близькими їй особами доходи, їх джерела, перебування вказаної особи 

на посаді керівника або головного бухгалтера чи засновника суб’єкта господарювання або на 

обліку фізичних осіб — підприємців, а також для отримання відомостей про наявність у суб’єкта 

декларування та близьких їй осіб корпоративних прав, звертається до Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, Держкомпідприємництва.

4. Перевірку своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування, перевірку на наявність 

фінан сового або потенційного фінансового конфлікту інтересів, перевірку правильності запов-

нення декларації відповідно до встановленої форми та порядку, арифметичної та логічної 

перевірки, використання відомостей, що містяться у декларації, для оцінки правильності нара-

хування, відповідності видатків особи, уповноваженої на виконання функцій держави та близьких 

їй осіб, отриманим доходам здійснює Підрозділ.

5. У разі виявлення перевищення витрат особами, уповноваженими на виконання функцій держави, 

над їх доходами у звітному періоді, наявності фактів не задекларованих доходів і витрат, придбання 

майна, товарів і послуг за ціною нижчою мінімальної ринкової, інших фактів, що можуть вказувати 

на наявність фінансового конфлікту інтересів чи незаконного збагачення, Підрозділ звертається 

до посадової особи, що подала декларацію, з вимогою надання письмових пояснень з питань, що 

стосуються виявлених невідповідностей та порушень.

6. Матеріали проведеної перевірки декларацій у яких виявлені невідповідності подаються керівнику 

органу виконавчої влади, у якому функціонує Підрозділ та спеціально уповноваженому суб’єкту, 

який в межах своєї компетенції безпосередньо здійснює заходи щодо виявлення, припинення та 

розслідування корупційних правопорушень.

7.  У проекті також доцільно передбачити, що на письмову вимогу керівника органу виконавчої 

влади для контролю та перевірки задекларованої інформації органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, підприємства та інші суб’єкти господарювання, установи і організації 

незалежно від форм власності, а також фізичні особи повинні надавати запитувану інформацію 

про фінансові інтереси суб’єктів декларування, членів їх сімей та близьких їй осіб та інші відомості, 

необхідні для проведення перевірки.

 Також передбачити, що інформація, яка запитується повинна надаватись органам державної 

влади не пізніше 15 днів з дня відправлення письмового запиту, а у випадку необхідності, такий 

строк може бути подовжений на підставі письмового звернення фізичної чи юридичної особи.

8. Очікувані результати прийняття нормативно-правового акта

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України сприятиме збільшенню про-

зорості та загального контролю за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, допоможе вчасно виявляти фінансові конфлікти інтересів та запобігати їм, 

мінімізуючи корупційні ризики, покращить ефективність протидії ухиленню від податків.

9. Обсяг фінансування та його джерела
 Реалізація проекту не потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету.

10. Перелік чинних нормативно-правових актів, які регулюють питання у зазначеній сфері 
— Закон України „Про державну службу”;
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— Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”;

— Указ Президента України від 19.11.01 № 1098 „Про обов’язкову спеціальну перевірку ві-

домостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців”;

— постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.95 № 641 „Про застосування статті 13 Закону 

України „Про державну службу”;

— постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.09 № 1422 „Питання запобігання та протидії 

корупції в органах виконавчої влади”; 

— постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.09 № 1432 „Деякі питання організації проведення 

спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконання 

функцій держави або органів місцевого самоврядування”;

— розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.09.07 № 657-р „Про затвердження плану 

заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні „На шляху до доброчесності” 

та державної антикорупційної політики на період до 2011 року”.
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ДОДАТОК 4.3ДОДАТОК 4.3

проект

КОНЦЕПЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТАКОНЦЕПЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА

щодо розробки проекту постанови Кабінету Міністрів щодо розробки проекту постанови Кабінету Міністрів 
України „Про ресурсне забезпечення проведення України „Про ресурсне забезпечення проведення 

спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на 
зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій 
держави або органів місцевого самоврядування” держави або органів місцевого самоврядування” 

1. Проблема, на розв’язання якої спрямовано нормативно-правовий акт
 Відповідно до статті 9 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції” Закону 

запроваджується спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, 

пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

 Спеціальній перевірці підлягатимуть відомості:

— притягнення кандидата на зайняття посади до кримінальної або адміністративної відпо-

відальності та відповідальності за корупційні правопорушення; 

— достовірність інформації про доходи, їх джерела та зобов’язання фінансового характеру, 

зокрема за кордоном, кандидата на зайняття посади та близьких йому осіб;

— наявність у кандидата на зайняття посади та близьких йому осіб корпоративних прав;

— стан здоров’я, освіту, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення квалі-

фікації.

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.09 № 1432 „Деякі питання 
організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття 
посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування” 

(далі — Постанова), спеціальна перевірка проводиться:

1) спеціальними підрозділами (СБУ, МВС) — щодо відомостей:

— про притягнення кандидата на зайняття посади до кримінальної або адміністративної 

відповідальності та відповідальності за корупційні правопорушення;

— про наявність у кандидата на зайняття посади судимості, що не знята або не погашена в 

порядку, встановленому законом;

— поданих кандидатом на зайняття посади, що перешкоджатимуть його призначенню та 

перебуванню на посаді;

2) ДПА — щодо відомостей про:

— отримані кандидатом на зайняття посади та близькими йому особами доходи, їх джерела, 

інформація про які відповідно до законодавства подається до органів державної податкової 

служби;

— перебування кандидата на зайняття посади на посаді керівника або головного бухгалтера чи 

засновника суб’єкта господарювання або на обліку фізичних осіб — підприємців;
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3) МОЗ 

— щодо відомостей про стан здоров’я кандидата на зайняття посади та перебування його на 

обліку в психоневрологічному або наркологічному диспансері;

4) МОН — щодо відомостей про:

— отриману кандидатом на зайняття посади освіту;

— наявність у кандидата на зайняття посади наукового ступеня, вченого звання та відповідних 

документів (диплома, атестата тощо); 

— підвищення кваліфікації;

5) Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Держкомпідприємництвом 
— щодо відомостей про наявність у кандидата на зайняття посади та близьких йому осіб 

корпоративних прав;

6) ДМС 

— щодо відомостей про громадянство або наявність факту подвійного громадянства кандидата 

на зайняття посади.

 Загальна кількість органів, що беруть участь у проведенні складає 8 установ (СБУ, МВС, МОН, 

МОЗ, ДПУ, ДМС, Держкомпідприємництво, Державна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку), також відповідно до пункту 12 Постанови запити можуть надсилатися іншим центральним 

органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та 

організаціям.

 На теперішній час обов’язкова спеціальна перевірка проводиться тільки відповідно до Ука зу 
Президента України від 19.11.01 № 1098 „Про обов’язкову спеціальну перевірку відо-
мостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців” та постанови 
Кабінету Міністрів України від 15.11.06 № 1624 „Про затвердження Порядку проведення 
спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатами на зайняття посад” стосовно 

відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, призначення або 

погодження призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів 

України, Главою Секретаріату Президента України, Керівником Державного управління справами. 

 Загалом за 2009 рік Головдержслужбою проведено 207 таких перевірок. 

 Кабінет Міністрів України у 2009 році здійснив 221 призначення на посади, при цьому було 

надано доручення стосовно проведення лише 13 спеціальних перевірок.

 Натомість Законом передбачено, що спецперевірка буде проводитися стосовно всіх осіб які 

претендують на зайняття вакантних посад в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування.

 Поряд з цим, щороку в Україні приймаються на державну службу та службу в органах місце-

вого самоврядування понад 50 тисяч осіб, також необхідно враховувати осіб які приймають 

участь у конкурсі на заміщення вакантних посад. Тобто потенційно у 2010 році необхідно буде 

забезпечити проведення біля 50 тисяч (без врахування осіб, що беруть участь у конкурсі, 

на заміщення вакантних посад) спеціальних перевірок відомостей, поданих кандидатами 

на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого 

самоврядування.

 Процедура проведення однієї спецперевірки вимагає:

— підготовки восьми запитів;

— підготовки восьми відповідей на запити;

— однієї довідки за результатами спецперевірки.



226

 Загалом для проведення однієї спецперевірки необхідно підготувати 17 пакетів до-

кументів.

 Зв’язок між суб’єктами, що здійснюють перевірку та суб’єктами, що організовують проведення 

спецперевірки здійснюється за допомогою пошти.

2. Мета нормативно-правового акта та строки його підготовки

Метою розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про ресурсне забезпечення 

проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних 

з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування” є унормування 

фінансового забезпечення органів державної влади, що здійснюють проведення спеціальної 

перевірки щодо забезпечення належного виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 08.12.09 № 1432 „Деякі питання організації проведення спеціальної перевірки щодо 

осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або 

органів місцевого самоврядування”.

3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми
 Відповідно до пункту 15 витягу з протоколу № 80 засідання Кабінету Міністрів України від 08.12.09 

Головдержслужбі, Мін’юсту разом із заінтересованими органами виконавчої влади доручено 

підготувати та подати Кабінетові Міністрів України, зокрема, проект постанови Кабінету Міністрів 

України щодо ресурсного забезпечення проведення спеціальної перевірки відомостей щодо 

осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів 

місцевого самоврядування.

КОНКРЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ АКТА

У проекті постанови передбачити:

1) Виділення Міністерству охорони здоров’я додаткового фінансування в розмірі 1300 тис. грн.

2) Збільшення штатної чисельність Міністерства освіти і науки з метою утворення та функціонування 

самостійного структурного підрозділу у складі 6 осіб.

3) Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 418 „Про 

затвердження граничної чисельності працівників центрального апарату Міністерства внутрішніх 

справ” в частині збільшення граничної штатної чисельності працівників центрального апарату 

Міністерства внутрішніх справ з 3825 осіб до 3865 осіб з метою створення додаткових структурних 

підрозділів, що забезпечуватимуть проведення спеціальної перевірки.

 Виділення додаткового фінансування у розмірі 800 тис. грн. для забезпечення функціонування 

зазначених підрозділів.

 Створити в МВС автоматизований депозитарій електронних копій результатів спеціальної 

перевірки із відповідною системою захисту інформації (орієнтовна вартість складає 

2800 тис. грн.).

 З метою дотримання термінів проведення спеціальної перевірки, захисту персональних 

даних осіб та іншої інформації, що належить державі, при автоматизованому обробленні в 

Інформаційних системах органів внутрішніх справ необхідно забезпечити впровадження 

підсистеми криптографічного захисту корпоративної електронної пошти органів внутрішніх 

справ (орієнтовна вартість складає 10500 тис. грн.).
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4) Збільшення граничної чисельності штату Міністерства охорони здоров’я, Держкомпідприємництва, 

ДМС, Головдержслужби та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5) Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.09 № 464 „Про затвердження 

граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і 

підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних органів” в частині збільшення 

граничної штатної чисельності працівників центрального апарату Головдержслужби з 133 осіб до 

143 осіб. 

 Виділення фінансових ресурсів для обладнання додаткових робочих місць, комп’ютерною 

технікою та засобами зв’язку.

4. Очікувані результати прийняття нормативно-правового акта

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України дозволить забезпечити проведення 

спеціальної перевірки відомостей, що подають особи, які претендують на зайняття посад, 

пов’язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

5. Обсяг фінансування та його джерела
 Реалізація проекту потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету.

6. Перелік чинних нормативно-правових актів, які регулюють питання у зазначеній сфері 
— Закон України „Про державну службу”;

— Закон України „Про засади запобігання та протидії корупції”;.

— Указ Президента України від 19.11.01 № 1098 „Про обов’язкову спеціальну перевірку 

відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців”;

— постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.06 № 1624 „Про затвердження Порядку 

проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатами на зайняття 

посад”;

— постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.09 № 1432 „Деякі питання організації проведення 

спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконання 

функцій держави або органів місцевого самоврядування”.
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ДОДАТОК 4.4ДОДАТОК 4.4

проект 

Кабінет  Міністрів  України

ПОСТАНОВАПОСТАНОВА
від  _____________2010 р. № ______від  _____________2010 р. № ______

КиївКиїв

Про внесення змін до Загального положення Про внесення змін до Загального положення 
про громадську раду при Кабінеті Міністрів України, про громадську раду при Кабінеті Міністрів України, 

міністерстві, іншому центральному органі виконавчої міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласній, Київській та Севастопольській міській, обласній, Київській та Севастопольській міській, 
районній, районній у мм. Києві та Севастополі районній, районній у мм. Києві та Севастополі 

державній адміністраціїдержавній адміністрації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

1. Внести до Загального положення про громадську раду при Кабінеті Міністрів України, міністерстві, 

іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі 

державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 

2009 р. № 1302 „Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3211) зміни, що 

додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України „Про засади запобігання та 

протидії корупції”.

 Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від „___” ___________ 2010 р. №_____

ЗМІНИ, що вносяться до Загального положення ЗМІНИ, що вносяться до Загального положення 

про громадську раду при Кабінеті Міністрів України, про громадську раду при Кабінеті Міністрів України, 

міністерстві, іншому центральному органі виконавчої міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, 

Київській та Севастопольській міській, районній, районній Київській та Севастопольській міській, районній, районній 

у мм. Києві та Севастополі державній адміністраціїу мм. Києві та Севастополі державній адміністрації

1. Доповнити пункт 3 після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

„— здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства, спрямованого на запо-

бігання та протидію корупції;”.

 У зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий вважати абзацами п’ятим та шостим.

2. Доповнити пункт 5 після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

„— здійснювати громадський контроль за дотриманням законодавства, спрямованого на запо-

бігання та протидію корупції;

— проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів норма-

тивно-правових актів, оприлюднювати результати проведеної експертизи за рахунок коштів 

фізичних осіб, об’єднань громадян, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених за-

конодавством;

— вносити пропозиції органу виконавчої влади при якому вона утворена щодо вдосконалення 

за конодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання та протидії ко-

рупції;

— проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання та протидії корупції;

— сприяти запровадженню положень антикорупційного законодавства України;

— досліджувати громадську думку щодо ефективності запобігання та протидії корупційним 

проявам;

— готувати пропозиції щодо здійснення профілактичного упередження корупційних пра-

вопорушень;

— сприяти захисту прав та свобод громадян від протиправних рішень і дій представників 

органів державної влади;”.

 У зв’язку з цим абзаци четвертий — сьомий вважати абзацами дванадцятим — п’ятнадцятим.

3. Доповнити пункт 5 після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:

„— сприяти у діяльності щодо виявлення фактів вчинення корупційних правопорушень та вста-

новлення осіб, які їх вчинили, у межах повноважень, визначених законом;

— повідомляти про факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим 

суб’єктам у сфері протидії корупції, суб’єктам, які здійснюють заходи щодо запобігання та 

протидії корупції, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також 

громадськості;”.

 У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом сімнадцятим.
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ДОДАТОК 4.5ДОДАТОК 4.5

проект

Кабінет  Міністрів  України

ПОСТАНОВАПОСТАНОВА
від  _____________2010 р. № ______ від  _____________2010 р. № ______ 

КиївКиїв

Про затвердження Порядку подання інформації Про затвердження Порядку подання інформації 
про державних службовців та посадових осіб про державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, звільнених з посад місцевого самоврядування, звільнених з посад 
у зв’язку з притягненням до відповідальності у зв’язку з притягненням до відповідальності 
за вчинення корупційного правопорушенняза вчинення корупційного правопорушення

 

Відповідно до статті 19 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції” Кабінет Мініст-

рів України  п о с т а н о в л я є: 

1. Затвердити Порядок подання інформації про державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, звільнених з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за вчинення 

корупційного правопорушення, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України „Про засади запобігання та 

протидії корупції”.

 Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від „___” ________ 2010 р. №____

Порядок подання інформації про державних службовців Порядок подання інформації про державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування, звільнених та посадових осіб місцевого самоврядування, звільнених 

з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за 

вчинення корупційного правопорушеннявчинення корупційного правопорушення

1. Цей порядок визначає процедуру подання інформації про державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування, звільнених з посад у зв’язку із притягненням до відповідальності 

за вчинення правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених пунктами 1-3 

частини першої статті 4, статтею 5 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції” 

(далі — Закон), а також аналіз та узагальнення отриманої інформації Головним управлінням 

державної служби.

2. Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування забезпечують підготовку 

і подання у триденний строк інформації про державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, звільнених з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне 

правопорушення до суду, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про 

накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та до Головного 

управління державної служби за формою згідно з додатком.

3. Головне управління державної служби України:

— узагальнює та аналізує отриману інформацію стосовно державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування, притягнених до відповідальності за вчинення корупційного 

правопорушення;

— щокварталу до 20 числа надає Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію з висновками 

та пропозиціями щодо виконання статті 19 Закону керівниками органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування;

— у разі виявлення фактів невиконання керівниками органів державної влади або місцевого 

самоврядування статті 19 Закону звертається до Генеральної прокуратури з пропозицією 

вжиття заходів прокурорського реагування;

— на письмове звернення прокуратури, правоохоронних органів, суду надає отриману відпо-

відно до цього Порядку інформацію.
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ДОДАТОК
до постанови Кабінету Міністрів України
від „___” ________ 2010 р. №____

Інформація про державних службовців, Інформація про державних службовців, 

звільнених з посад у зв’язку з притягненням звільнених з посад у зв’язку з притягненням 

до відповідальності за корупційне правопорушеннядо відповідальності за корупційне правопорушення

_______________________________________________________________
(найменування органу державної влади)

№ 
з/п

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові, 
дата та місце 
народження

звільненої 
особи

Посада Прийняте судом 
рішення (стаття 

Кодексу про 
адміністративні 

правопо рушення 
або Кримі нального 

кодексу, міра 
покарання, сума 

накладеного 
штрафу, дата вступу 

в законну силу 
рішення суду)

Прийняте керівником 
рішення (дата, номер, 
короткий зміст наказу 
або розпорядження)

Примітка



РОЗДІЛ VРОЗДІЛ V

j`dpnb` onkPŠhj`: j`dpnb` onkPŠhj`: 
pngbhŠnj bhyncn jnporqr pngbhŠnj bhyncn jnporqr 
depf`bmnЇ qkrfahdepf`bmnЇ qkrfah

Ефективне лідерство поля гає не лише в 
тому, щоб виго   лошувати промови чи по-
до батися комусь; лідерство вимірюється 
результатами, а не атрибутами. 

Пітер ДРУКЕР, вчений, економіст, 
публіцист, педагог, один із найвпливо-
віших теоретиків менеджменту XX ст.

Обрання лідером не означає, що ти вже 
є лідером, оскільки лідери не отримують 
автоматично по вагу та визнання з боку 
членів команди. Для того щоб заслужити 
лідерство в команді та мати позитивний 
вплив на членів команди, лідери мають 
оволодівати специфічними навичками 
та методами. 

Томас ГОРДОН, новатор у сфері 
навчання комунікаційним навичкам та 
методам розв’язання конфліктів для 
батьків, вчителів, молоді, засновник 
фонду „Гордон Тренінг Інтернешнл”
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІН

В Україні оцінка програми SIGMA 2006 року гостро вказала на проб леми 
державної служби як непрофесійної та політично заангажованої: 

„Державна служба не функціонує як професійний корпус, який мав би 
дотримуватися принципу верховенства права, мав би чітко визначені права, 
обов’язки, підзвітність та обмеження, особливо ті, які зумовлені конституційною 
роллю державної служби. Частково це спричинено недоліками законодавства, але 
здебільшого — завдяки успад куванню практичної діяльності та адміністративно-
командної культури”. 

За рекомендацією цієї програми державним службовцям і політикам потрібно 
розви вати та підтримувати поняття політичного нейтралітету та неупередженості 
державної служби. 

Очевидно, що система державної служби потребує значного рефор мування з ме-
тою створення професійного, політично нейтрального та відповідального корпусу 
державних службовців. 

Професійність державної служби — в європейському розумінні — поля гає 
в об’єктивності, справедливості та неупередженості, відданості інте ресам 
суспільства. Тому від професіоналізму державних службовців, насамперед 
вищого корпусу, значною мірою залежить якість публічних послуг, які 
надаються громадянам, оптимальне використання державних коштів та вчасне 
й адекватне реагування на соціально-економічні виклики. Управлінська 
компетенція державних службовців є показником спро можності приймати 
обґрунтовані рішення на державному рівні, в тому числі і такі, що мають 
серйозні політичні, економічні та соціальні наслідки для суспільства. 

На сьогодні існує система академічної підготовки та перепідготовки державних 
служ  бовців та посадових осіб місцевого самоврядування; натомість, практика 
навчання без відриву від служби у системі державного управління може бути сут-
тєво покращена.

Подальша професіоналізація державної служби на засадах стабільності та безпе-
рервного удосконалення навичок державних службовців буде означати для країни 
гарантію необхідного рівня компетентності державних службовців та наявність 
дієвої урядової машини.

Успіх розвитку та модернізації державного управління, крім цілей і завдань, 
визначених політичним керівництвом, потребує потужного лі дерства на рівні 
вищого корпусу державної служби. 

Цей корпус на сьогодні сформований, в основному, з фахівців, які мають ґрунтовну 
академічну освіту та досвід управлінської роботи і потребують інтенсивної профе-
сійної підготовки, яка забезпечить їх сучасними знаннями, вміннями і навичками, 
необхідними для ефективного інституціонального забезпечення процесу євро-
пейської інтеграції України.

Паралельно має проводитись системна робота по відбору та спеціальній 
підготовці майбутніх лідерів, які приходитимуть на заміну діючим керівникам і 
забезпечать, з одного боку, наступність і послідовність, а з іншого — оновлення 
та модернізацію державного апарату. 
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У країнах — членах Організації економічного співробітництва та розвитку підтрим-
ка діяльності політично нейтрального вищого корпусу державної служби є пріори-
тетом розвитку державної служби. 

Професійне зростання високопосадовців та ефективне використання їх потенціалу 
досягається через виокремлення та інституціоналізацію вищого корпусу державної 
служби та створення спеціальних програм його професійного розвитку.

Ідея утворення Школи вищого корпусу державної служби бере свої 
витоки від розуміння базових принципів сучасної державної служби 
європейського зразка, що має базуватися на засадах законності, відпові-
дальності, професіоналізму та правової захищеності. 

Школа вищого корпусу державної служби в Україні повинна забезпечити 

інституціоналізацію важливих функцій, притаманних державній службі в 

демократичних державах, серед яких:

• професійна орієнтація та консультування, в тому числі новопризначених 

керівників вищої ланки;

• обмін набутим управлінським досвідом між державними топ-менедже-

рами, формування та підтримка нової української адмініст ративної 

культури та традиції;

• регулярна оперативна підготовка вищого корпусу державної служби, 

розроблення тренінгових продуктів, спрямованих на покращення на-

ви чок та вдосконалення основних компетенцій вищих керівників.

ВИВЧАЮЧИ КРАЩІ МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ ВИВЧАЮЧИ КРАЩІ МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ 
І ТРАДИЦІЇІ ТРАДИЦІЇ

„Вища державна служба — це система персоналу, який обіймає вищі і найвищі 
управлінські посади в національній державній службі, формально чи неформально 
визнана владою або через спільне розуміння в організації такої групи. Це структура 
кар’єрного розвитку, яка уможливлює призначення на посади осіб (на конкурсній 
основі) для виконання функцій, що охоплюють політичні консультації, виконання 
операцій або надання корпоративних послуг”. 

Джерело: дослідження „Top Public Managers in Europe: Management and Working 
Conditions if the Senior Civil Servants in the European Union Member States. Herma 
Kuperus, Anita Rode, European Institute of Public Administration, 2008”.

Вищий корпус державної служби в країнах — членах ЄС може називатися 
по-різному в кожній країні, але майже всі вони мають багато спільних рис: такий 
корпус включає найвищих високопосадовців державної служби; його формально 
чи неформально визнано як спеціальну групу осіб, стосовно яких діють 
специфічні умови набору, працевлаштування, розвитку кар’єри та навчання. 

„Вища цивільна служба” (Велика Британія), „Вища публічна служба” (Нідерланди), 
Топ-менеджери (Данія), „Вища державна служба” (Естонія), „Державні службовці 
вищого рангу” (Франція, Румунія).
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Таблиця 1. Статус і спеціальні умови служби вищого корпусу державної служби у 
країнах — членах ЄС

Формальний статус 
вищого корпусу державної 
служби

Відсутність формального 
статусу вищого корпусу 
державної служби

Спеціальні 
умови служби 
вищого корпусу 
державної 
служби

Група 1 (з окремими 
органами, що відповідають за 
управління вищим корпусом 
державної служби): Велика 
Британія, Нідерланди

Група 4: Австрія, Греція, 
Данія, Естонія, Ірландія, 
Іспанія, Латвія, Люксембург, 
Німеччина, Словаччина, 
Словенія, Фінляндія, Франція, 
Швеція

Група 2: Бельгія, Італія, 
Мальта, Польща, Португалія, 
Румунія

Відсутність 
спеціальних 
умов служби 
вищого корпусу 
державної 
служби

Група 3: Болгарія, Кіпр Група 5: Литва, Угорщина, 
Чехія

    

Лише 3 з 27 країн — членів ЄС (країни Східної Європи — Литва, Чехія, Угорщина) 
жодним чином не відокремлюють представників вищого корпусу від інших 
державних службовців. Ще дві країни (Болгарія та Кіпр) лише формально відділяють 
представників вищого корпусу від інших державних службовців. 

Решту 22 країн — членів ЄС можна поділити на три умовні групи:

• країни, у яких вищий корпус державної служби має формально окремий ста тус, 
існують окремі органи управління вищим корпусом державної служби і спе ціальні 
умови для служби представників вищого корпусу (Велика Британія та Нідерланди);

• країни, у яких вищий корпус державної служби має формальний статус і 
спеціальні умови служби, але для управління ним відсутній спеціальний 
державний орган (Бельгія, Італія, Мальта, Польща, Португалія та Румунія);

• країни, у яких вищий корпус державної служби має спеціальні умови для 
служби, але формально не виділений у окремий корпус (Австрія, Греція, Данія, 
Естонія, Ірландія, Іспанія, Латвія, Люксембург, Німеччина, Словаччина, Словенія, 

Фінляндія, Франція, Швеція).

Під спеціальними умовами для служби вищого корпусу державної 
служби мають на увазі одну або кілька з наступних умов:

• спеціальні процедури набору на державну службу;

• вимоги проходження спеціального іспиту або тренінгу для новопри зна-
чених службовців;

• окрему систему працевлаштування;

• відмінності у термінах призначення на посади;

• спеціальна підтримка для вищого корпусу державної служби;

• спеціальні виплати чи пільги (умови щодо обсягу робочого часу тощо).
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Набір на державну службу: досвід Ірландії
• Незалежний деполітизований процес, сформований ще 1926 року. 

• Принципи відкритості, справедливості, прозорості та заслуги.

• Оголошення вакансій у відкритих джерелах і рівні можливості для участі у кон-
курсному відборі.

• Спроби неформального „просування” свого резюме призводять до дискваліфікації 
у конкурсі.

• Закон про управління державною службою (щодо набору та призначень) від 
2004 року.

• Покриває всі рівні посад від адміністративних до вищих. 

• Заснований на принципі заслуги.

• Система ліцензування. 

• Збірники правил і процедур. 

• Процедури перегляду та апеляції.

Призначення на посади вищого рівня: досвід Ірландії
• Відкритий набір.

• Розгляд внутрішніх і зовнішніх кандидатур.

• Подача документів і резюме через Інтернет.

• Використання „хедхантингу” (добір певного високопрофесійного кандидата). 

• Конкурентний процес, заснований на оцінці кваліфікації.

Створення спеціальних централізованих установ для управління ви щим 
кор пусом державної служби дає змогу приділити більше уваги вищому корпусу 
державної служби, сформувати відповідну корпоративну культуру, збільшити 
міжвідомчу мобільність представників вищого корпу су державної служби, 
організувати спеціальні заходи підтримки та про фе сійного розвитку.

Такі органи створені у двох країнах — членах ЄС: Великій Британії та Нідерландах.

У Великій Британії група оцінки спроможностей державної служби (Civil Ser-
vice Capability Group), яка знаходиться в офісі Кабінету Міністрів Великої Британії 
(Cabinet Offi  ce), відповідальна за управління вищим корпусом високопосадовців; 
їх умови праці та розмір заробітної плати визначають окремим чином. Формально 
представники вищого корпусу державної служби продовжують працювати у 
відповідних міністерствах, і більшу частину питань управління людськими ресур-
сами вирішує власне міністерство.

У Нідерландах Офіс для вищого корпусу державної служби (ABD) є частиною 
Міністерства внутрішніх справ. Він організовує процес призначення на вищу 
управлінську посаду у державній службі, пропонує послуги з консультування 
щодо розвитку кар’єри для високопосадовців і організовує тренінги та 
інші заходи з розвитку управлінських компетенцій останніх. АВD виконує 
також низку специфічних функцій щодо визначення юридичного статусу 
високопосадовців, оплати їхньої праці та умов роботи під час призначення 
на посаду та звільнення з неї.

В інших країнах — членах ЄС управління вищим корпусом державної служби здійс-
ню ється централізовано (Кіпр, Литва, Люксембург, Мальта, Польща, Португалія, 
Сло ваччина) або децентралізовано (Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Есто-
нія, Іспанія, Італія, Латвія, Німеччина, Румунія, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція). 
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Для вищого корпусу державної служби у більшості країн — членів ЄС 

існують профілі компетенцій, основу яких складають такі якості, як 

управ лінські навички, лідерство, управління людськими ресурсами та 

взаємо відносинами, зорієнтованість на досягнення результатів, комуні-

каційні навички, професійні знання та наявність стратегічного бачення.

Основними напрямами з підвищення кваліфікації вищого корпусу дер-
жавної служби в країнах — членах ЄС є менеджмент і лідерство. 

Зокрема, 19 з 27 країн — членів ЄС проводять для представників вищого корпусу 
державної служби тренінги на зазначені теми. 

Іншими темами для тренінгів є:

• Прозорість у державному управлінні 

• Професійна етика та запобігання корупції

• Співпраця з політиками

• Якість, інновації та модернізація

• Спілкування з мас-медіа

• Європейські мови

• Правила та процедури ЄС

• Підготовка до головування у ЄС

• Європейські вищі державні службовці

• Європейські компетенції та міжнародна співпраця

У багатьох країнах національні школи державного управління є 
основними постачальниками тренінгів та інших специфічних навчальних видів 
діяльності. Однак до надання тренінгів також залучають й інші державні та 
приватні організації. 

Щорічно на навчання виділяється до 3% фонду оплати праці. У середньому, на 
рік кожен вищий державний службовець витрачає близько 5—10 днів на своє 
навчання.

Міжнародний досвід, зокрема, Франції, Данії, Польщі, Болгарії, країн Балтії, 
підкреслює тенденцію суттєвої індивідуалізації та поглиблення практичної 
орієнтації навчальних програм, використання широкої практики залучення 
позаштатних лекторів-практиків для викладання у школах державного управ-
ління, розрахованого на задоволення потреб вищого корпусу державної 
служби. Аналіз міжнародного досвіду свідчить також про узвичаєне підпоряд-
кування таких шкіл уряду (Польща, Франція) або органу управління державною 
службою (Болгарія), а в окремих ви падках міністерству освіти (Данія).

Наприклад, у Франції підготовкою вищого корпусу державної служби займається 
Національна школа управління (Ecole National d’Administration— ENA), що є 
державним закладом адміністративного характеру і підпорядковується Прем’єр-
міністрові. Ця Школа готує вищі управлінські кадри для органів державного 
управління і посідає особливе місце в системі підготовки державних службовців 
Франції. Створенням ENA був започаткований важливий етап у підготовці вищих 
посадових осіб французької державної служби, оскільки ця Школа здійснює за 
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міжміністерським принципом уніфікований відбір та підготовку кадрів вищого 
корпусу державної служби Франції. Основні напрями підготовки слухачів Школи — 
державний менеджмент, управління, комунікації.

У Великій Британії постачальником тренінгових програм є Національна школа 
Уряду. Кожного року навчання в цій Школі проходить близько 30 тисяч державних 
службовців. Основними напрямами підготовки слухачів є „Лідерство та стратегія”, 
„Вироблення політики та Уряд”, „Розвиток менеджменту”, „Розвиток персоналу та 
кар’єри”, „Професійний розвиток”.

”Очевидно, що державний сектор зіштовхуватиметься з деякими серйозними 
викликами в майбутньому. Національна школа Уряду є ключовим інструментом 
щодо подолання цих викликів. Навчання та розвиток, який забезпечує Національна 
школа Уряду, має бути частиною наших рішень.” (Гус О’Доннелл, Секретар Кабінету 
Міністрів, Керівник Державної служби). 

ВІХИ РОЗВИТКУ: ВІД КОНЦЕПЦІЇ ДО ВІХИ РОЗВИТКУ: ВІД КОНЦЕПЦІЇ ДО 
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Вищий корпус державної служби — це вищі адміністративні посади в 
державній службі, топ-менеджери, що формують стратегію розвитку у своїй 
сфері відповідальності.

Вперше поняття „вищий корпус державної служби” згадується в Указі Президента 
України від 20.02.2006 № 140/2006 „Про Концепцію розвитку законодавства про 
державну службу в Україні”: 

„Установити, що державні секретарі та їх заступники, керівники центральних органів 
виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступники 
належать до вищого корпусу державної служби. Визначити перелік посад вищого 
корпусу державної служби, встановити додаткові гарантії щодо соціального захисту 
осіб, які призначаються на такі посади, встановити строк, перебування протягом 
якого на відповідних посадах дає право на присвоєння відповідного рангу 
державного службовця, одержання додаткових соціальних пільг та гарантій”. 

Поняття „вищий корпус державної служби” увійшло до проекту Закону 
України „Про державну службу” (нова редакція), розробником якого з 2004 року 
виступило Головне управління державної служби України. Зокрема, 
передбачається, що до вищого корпусу державної служби відно ситимуться 
перша та друга категорії посад державної служби. 

Стаття 5. Категорії посад державної служби

”2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:

перша (вищий корпус державної служби) — посади керівників Секретаріату 
Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету 
Міністрів України, їх перших заступників та заступників, керівника Офісу Президента 
України, державних секретарів міністерств та їх заступників, керівників центральних 
органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, постійних 
представників Президента України, Постійного Представника Президента України в 
Автономній Республіці Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, його 
перших заступників та інші віднесені до даної категорії посади;
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друга (вищий корпус державної служби) — посади керівників структурних 
підрозділів Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, радників, наукових консультантів, 
консультантів та помічників Президента України, Голови Верховної Ради 
України, Прем’єр-міністра України, референтів та уповноважених Президента 
України, перших заступників та заступників керівників структурних підрозділів 
Секретаріату Президента України, Апарату Верховної Ради України і 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників 
керівників центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету 
Міністрів України, директорів департаментів міністерств, керівників урядових 
органів, заступників постійних представників Президента України, заступників 
Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, 
перших заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, заступників Голови Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, Міністра Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівників 
органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, керівника Секретаріату, 
керуючого справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та інші 
віднесені до даної категорії посади.”

За результатами візиту делегації України на чолі з Міністром закордонних 
справ України, у складі якої перебував Начальник Головного управління 
державної служби України, до Ірландії, Урядом останньої прийнято рішення 
про надання гранту у сумі одного мільйона євро на реформування системи 
державної служби України. 

Про це рішення українську делегацію було офіційно повідомлено під час зустрічі з 
Прем’єр-міністром Ірландії у Дубліні. 

Оскільки між Україною та Ірландією відсутня рамкова угода про спів ро бітництво, 
що ускладнює юридичне оформлення технічної допомоги, було вироблено 
механізм отримання грантових коштів через Представництво Програми розвитку 
Організації Об’єднаних Націй в Україні.

У лютому 2007 року відбулося підписання Угоди між Урядом Ірландії та Програмою 
розвитку ООН (ПРООН) про надання фінансової допомоги на підтримку проведення 
Урядом України реформ у сфері державної служби. 

23 жовтня 2007 року відбулося урочисте підписання Меморандуму про взаємо-
розуміння між Урядом України та ПРООН щодо підтримки реформування системи 
державної служби в рамках адміністративної реформи. 

На виконання положень зазначеного Меморандуму 25 жовтня 2007 року в Пред-
ставництві ООН в Україні відбулося тристороннє підписання проектного документа 
„Підтримка реформування системи державної служби України”.

Одним із ключових пріоритетів співробітництва визначено впрова дження 
тренінгів для державних службовців, насамперед вищого корпусу, у контексті 
реформування системи професійного навчання державних службовців 
України. 

У 2007 році Уряд України інвестував 6 мільйонів гривень в обладнання багато функ-
ціонального мультимедійного комплексу на базі Головного управління державної 
служби України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 року № 528 „Питання 
Центру сприяння інституційному розвитку державної служби” передбачено 
утворення Школи вищого корпусу державної служби.
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27 жовтня 2008 року Наказом Головдержслужби України утворено Школу ви-
щого корпусу державної служби з метою сприяння становленню і розвитку 
вищого корпусу державної служби, створення інституціональних передумов 
для забезпечення лідерства у проведенні реформи державної служби та 
державного управління, сталості і наступності функціонування системи дер-
жав ної служби. 

З метою посилення інституційної спроможності Школи вищого корпусу держав-
ної служби дорученням Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2010 року 
Головдержслужбі доручено підготувати та внести в установленому порядку на 
розгляд Уряду проект відповідного нормативно-правового акта з питань діяльності 
Школи вищого корпусу державної служби.

За результатами тендера, проведеного у грудні 2008 року, Голландську школу дер-
жавного управління (ROI) обрано у ролі консультанта для розбудови спро можності 
Школи вищого корпусу державної служби. 

У липні 2009 року між Школою вищого корпусу державної служби та Голландським 
інститутом державного управління укладено Меморандум про співпрацю.

2009 рік став роком пілотного впровадження тренінгів для вищого корпусу 
державної служби. За підтримки міжнародних партнерів Школа розробила 
методику та провела оцінку навчальних потреб вищого корпусу державної 
служби. 

За результатами оцінки спільно з Голландським інститутом державного 
управління підготовлено 6 модулів і проведено 18 тренінгів на теми:

• Управління змінами у державному секторі
• Мистецтво комунікацій у державному управлінні
• Стратегічний менеджмент
• Менеджмент
• Лідерство
• Управління людськими ресурсами 

Загалом у вищезазначених тренінгах взяли участь 216 державних службовців 
І—V категорій посад, зокрема 46 державних службовців І—ІІ категорій посад, 
125 державних службовців ІІІ—ІV категорій посад та 45 державних службовців 
V категорії посад.

Крім того, Школою вищого корпусу державної служби за підтримки міжнародної 
компанії „Nordic Training International” (Латвія) у рамках проекту „Технічна 
підтримка реформ державного сектору в Україні”, що фінансується Міністерством 
закордонних справ Данії, проведено 5 тренінгів на такі теми, як „Мистецтво 
управління”, „Програма удосконалення лідерських якостей”, „Сучасні технології 
підготовки та проведення успішної презентації”, участь у яких взяли 94 державних 
службовці І—ІІ категорій посад. 

Пріоритетним завданням Школи вищого корпусу державної служби є 
підтримка цінностей професійної етики. З метою підготовки до впрова дження 
нового антикорупційного законодавства нею було організовано майстер-клас 
для вищого корпусу державної служби та спільний з Комісію з журналістської 
етики семінар з питань дифамації.

Загалом Школою проведено 27 комунікативних та тренінгових заходів за участі 
495 осіб. До проведення тренінгів залучалися найкращі українські та іноземні 
тренери, експерти.
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ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ ВИЩОГО ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ ВИЩОГО 
КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИКОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Філософія діяльності Школи вищого корпусу державної служби полягає 

у передачі найкращого світового досвіду державного управління 

вищому корпусу державної служби України через спілкування з колегами-

ке рівниками та визнаними експертами під час тренінгів, конференцій, 

диску  сій та інших ефективних навчально-практичних заходів. 

Школа є інноваційним ресурсним центром для формування висо ко-
кваліфікованої управлінської еліти, „агентів змін”.

Школа виконує не лише роль тренінгового центру, а й, насамперед, професійного 
клубу лідерів державної служби, інформаційно-ресурсного центру вищого корпусу 
державної служби та дискусійного майданчику щодо пріоритетів суспільного роз-
витку та урядової політики, які виникають у зв’язку з процесами суспільної транс-
фор мації, економічного розвитку, європейської та євроатлантичної інтеграції 
України.

Ключовим тренінговим продуктом Школи вищого корпусу державної служби 

є річний курс для вищого корпусу державної служби (державних службовців, 

що займають посади І — ІІ категорії) — Програма розвитку лідерства.

Програма розроблена з урахуванням проведеної у 2009 році оцінки навчальних 
потреб вищого корпусу державної служби та найкращої світової практики під-
го товки лідерів. Тренінгові заходи поєднують освоєння базових принципів 
ефективного лідерства через участь у наочних демонстраціях та виконання прак-
тичних вправ і завдань. Новітні навички та знання опановуються за допомогою 
дискусій, евристичних бесід, відтворення професійних ситуацій, сесій зворотного 
зв’язку, рольових ігор, що забезпечує їх поглиблене розуміння та застосування у 
практичній роботі. 

Основним принципом залучення слухачів до Програми розвитку лі дерства 
є персональна вмотивованість. 

Школа організовує тренінгові заходи зі стратегічного управління люд сь-
кими ресурсами, комунікацій, професійної етики державних службовців та 
запобігання проявам корупції на державній службі; корпоративні тренін ги для 
окремих відомств; тренінги для новопризначених керівників, а також пропонує 
координаційну та тренінгову підтримку впровадження дер жавних цільових 
програм тощо. До їх проведення залучаються найкращі тренери з українських 
та іноземних бізнес-шкіл, приватних тренінгових компаній, представники 
вищого корпусу державної служби України та країн — членів Організації 
економічного співробітництва та розвитку. 
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ДОДАТОК 5.1ДОДАТОК 5.1

ТРЕНІНГОВІ ПРОГРАМИТРЕНІНГОВІ ПРОГРАМИ
ШКОЛИ ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИШКОЛИ ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Школа вищого корпусу державної служби виконує сьогодні надзвичайно важливе 

завдання — формування високопрофесійної команди лідерів, що відіграють ключову роль 

у проведенні реформ, ефективному впровадженні державної політики та якісному наданні 

послуг громадянам.

І. ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА

Мета: посилення ключових управлінських та лідерських компетенцій, опанування набору відповідних 

практичних навичок та вмінь, створення професійного клубу керівників.

Цільова аудиторія: заступники керівників центральних органів виконавчої влади. 

Структура Програми: 
• Рекомендовані та факультативні одно- та дводенні модулі

• Навчальна поїздка за кордон

• Підготовка тренерів серед зацікавлених учасників Програми

Тематика модулів: 
• Стратегічна ідея. Стратегія та її впровадження

• Лідерство

• Персональна ефективність лідера

• Етика і відповідальність публічної служби

• Основи комунікацій 

• Мистецтво переговорів

• Управління результативністю: збалансована система показників 

• Вартість урядового рішення. Ефективність

• Управління міжперсональними відносинами. Формування ефективної команди

• Ведення змін

ІІ. КОРПОРАТИВНІ ТРЕНІНГИ

Мета: посилення інституційної спроможності окремого центрального органу виконавчої влади і 

підви щення результативності, ефективності та якості його діяльності; розвиток та мотивація персо-

налу, підвищення його професійних компетенцій; активізація потенціалу керівників, побудова 

ефективної команди.

Цільова аудиторія: ключові керівники окремого відомства. 

Орієнтовна тематика тренінгів (пропонується на вибір відомства та передбачає можливість 

визначення додаткових тем у процесі переговорів):

• Лідерство vs керівництво  • Управління процесами

• Стратегічне управління  • Управління поведінкою

• Управління змінами   • Управління конфліктами

• Комунікації  • Формування команди

• Управління проектами  • Мистецтво переговорів
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ІІІ. ТРЕНІНГИ ДЛЯ НОВОПРИЗНАЧЕНИХ КЕРІВНИКІВ

Мета: посилення спроможності оновленого вищого корпусу державної служби, розвиток ключових 

компетенцій новопризначених керівників — державних службовців. 

Цільова аудиторія: новопризначені заступники керівників центральних органів виконавчої влади.

Структура програми: 7—9 одноденних модулів протягом перших трьох місяців призначення.

Орієнтовна тематика модулів для керівників — державних службовців: 

• Основи європейської інтеграції (ключові інституції ЄС, адаптація законодавства до стандартів 

ЄС, Угода про асоціацію, Зона вільної торгівлі)

• Процедура формування та впровадження політики: практика демократичного врядування 

• Побудова ефективної команди

• Мистецтво управління ресурсами на державній службі (персонал, час, бюджет)

• Мистецтво усної та письмової комунікації на державній службі (підготовка промов, публічний 

виступ)

• Взаємодія з ключовими партнерами (гілки влади, ЗМІ, громадські організації, міжнародне 

співробітництво) 

• Ефективне використання інформаційних технологій 

Для керівників, які не були державними службовцями, програма включає два додаткові модулі: 
• Основи державної служби (система державної служби, роль та відповідальність державного 

службовця, етика та цінності) 

• Вступ до публічної адміністрації — „Як працює урядова машина” (система органів державної 

влади, процедури прийняття рішень, форми діяльності органу держаної влади — державні 

закупівлі, цільові програми, розробка нормативно-правових актів)

IV. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

Мета: запровадження стратегічного управління людськими ресурсами в роботі кадрових служб.

Цільова аудиторія: керівники кадрових служб центральних органів виконавчої влади.

Структура програми: 3-4 дводенні модулі.

V. РОЗВИТОК КОМУНІКАЦІЙ

Мета: підвищення ефективності та якості роботи прес-служб.

Цільова аудиторія: керівники прес-служб центральних органів виконавчої влади.

Структура програми: 3 — 4 дводенні модулі. 

VI. КООРДИНАЦІЙНИЙ ТА ТРЕНІНГОВИЙ СУПРОВІД ВПРОВАДЖЕННЯ 

ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

Мета: надання базових та додаткових знань для спільної роботи представників центральних органів 

виконавчої влади над виконанням державних цільових програм. 

Цільова аудиторія: група з представників центральних органів виконавчої влади, що визначені 

відповідальними за впровадження державних цільових програм.

VII. ІНШІ ТРЕНІНГИ ТА ЗАХОДИ

Носять разовий характер і оголошуються на сайті Школи вищого корпусу державної служби 

www.school.gov.ua
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ДОДАТОК 5.2 ДОДАТОК 5.2 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2010ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2010

Лідерство — це спроможність до створення. Це — мистецтво інвестицій у розвиток та 

пе реосмислення. Лідерство — це ознака стилю, що вирізняє особливу категорію людей, 

яких ми називаємо лідерами. Такі люди мають знати, як розпізнати потенціал організації, 

гро мади, нації і ефективно спрямувати її на досягнення поставлених цілей. Навіть най ха-

ризматичніші лідери не можуть багато досягти, покладаючись лише на себе. Тому сут ність 

лідерства полягає, в першу чергу, у розпізнанні потенційної енергії — в людях, від носинах, 

технологіях, продуктах, системах та структурах, і в подальшому визначенні шля хів активізації 

та впорядкування цієї енергії. Талановиті лідери — це каталізатори дії. 

ЩО ТАКЕ ШКОЛА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ?

Школа вищого корпусу державної служби при Головному управлінні державної служби України 

(далі — Школа) утворена за рішенням Уряду у жовтні 2008 року з метою сприяння становленню та 

розвитку вищого корпусу державної служби та реформування державного управління. 

Школа — це механізм передачі найкращого світового досвіду державного управління вищому 

корпусу державної служби України через спілкування з колегами-керівниками та визнаними 

експертами під час тренінгів, конференцій, дискусій та інших ефективних навчально-практичних 

заходів. Школа є інноваційним ресурсним центром для формування висококваліфікованої 

управлінської еліти.

Наші цінності:
• Порядність • Професійність • Розвиток

• Патріотизм • Інноваційність

ЩО ТАКЕ ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2010?

Програма розвитку лідерства 2010 — це річна програма Школи, метою якої є посилення ключових 

управлінських та лідерських компетенцій, опанування практичних навичок та вмінь через створення 

професійного клубу вищого корпусу державної служби України, мережі „агентів змін”.

ХТО Є ЦІЛЬОВОЮ АУДИТОРІЄЮ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2010?

Програма спеціально розроблена для державних службовців І та ІІ категорій посад з урахуванням 

специфіки роботи вищого корпусу державної служби в Україні.

ЯКІ НАВИЧКИ ЛІДЕРА Я ОТРИМАЮ ПО ЗАВЕРШЕННІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2010?

Програма допоможе отримати та вдосконалити знання та навички зі стратегічного менеджменту, 

переговорів, комунікацій, командного менеджменту, аналізу урядової політики, ведення змін.. Кожний 

учасник Програми матиме змогу апробувати нові навички на практиці через спеціальні рольові 

вправи та модельовані ситуації.

ЯКІ КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2010?

Програма складається з рекомендованих та факультативних модулів. Для найбільш вмотивованих 

та зацікавлених слухачів Школа вищого корпусу державної служби пропонує програму навчання 

тренерів та навчальну поїздку до однієї з країн — членів Організації економічного співробітництва 

та розвитку.
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РЕКОМЕНДОВАНІ МОДУЛІ:

Модуль 1. Стратегічна ідея. Стратегія і її впровадження.

Модуль 2. Персональна ефективність лідера.

Модуль 3. Вартість урядового рішення. Ефективність.

Модуль 4. Основи комунікацій.

Модуль 5. Лідерство. Системний стиль лідерства.

Модуль 6. Формування високоефективної команди.

Модуль 7. Етика і відповідальність публічної служби.

Модуль 8. Ведення змін.

ФАКУЛЬТАТИВНІ МОДУЛІ:

Модуль. Лідерство: європейський досвід.

Модуль. Мистецтво переговорів.

ХТО Є ТРЕНЕРАМИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2010? 

До викладання в Школі залучаються:

• тренери українських та іноземних тренінгових компаній;

• консультанти з приватного сектору;

• іноземні та вітчизняні фахівці з державного управління;

• представники вищого корпусу державної служби (нинішні та колишні).

СКІЛЬКИ ЧАСУ ТРИВАЄ ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2010?

Програма є річною та передбачає 1—2 модулі на місяць. Детально ознайомитись з графіком 

проведення заходів Програми можна в додатку 1 до цього буклету або на веб-сайті Школи вищого 

корпусу державної служби за адресою www.school.gov.ua. 

ЧИ ОТРИМАЮ Я СЕРТИФІКАТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2010?

Після проходження всіх модулів кожен учасник отримає сертифікат Школи вищого корпусу державної 

служби про успішне проходження Програми розвитку лідерства 2010.

ЧИ МОЖУ Я ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЙНУ ПІДТРИМКУ ДО ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 
2010 ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ?

Школа надає інформаційну підтримку до всіх навчальних програм. Слухачі матимуть можливість 

отримати доступ до матеріалів модулів та видань, що стосуються їх тематики. Школа надаватиме доступ 

для авторизованих користувачів через веб-сайт www.school.gov.ua до каталогу власної бібліотеки та 

електронної бібліотеки Організації економічного співробітництва та розвитку (SourceOECD). 

На базі Школи функціонує Інформаційно-ресурсний центр, що містить сучасну бібліотеку для слухачів 

Шко ли вищого корпусу державної служби (library, e-library), інформаційний портал для вищого 

корпусу дер жав ної служби і має на меті надання послуг та інформаційної підтримки для слухачів 

Школи (e-learning). 

ЯКІ ОСНОВНІ ПОСЛУГИ НАДАЄ ШКОЛА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ?

Школою було проведено аналіз навчальних потреб вищого корпусу державної служби, за результатами 

якого спільно з європейськими партнерами розроблено такі програми:

• Програма розвитку лідерства 2010.

• Корпоративні тренінги на замовлення органів державної влади.

• Навчальна програма для новопризначених керівників.

• Програма тренінгів з аналізу політики.

• Спеціальні тренінгові програми:

• Стратегічне управління людськими ресурсами (HRM).
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• Ефективна комунікація та ведення переговорів (для прес-секретарів центральних 

органів виконавчої влади).

Крім вищезазначених програм Школа пропонує проведення комунікативних та тренінгових заходів з 

питань запобігання проявам корупції на державній службі, електронного врядування, роботи зі ЗМІ 

тощо, а також координаційну та тренінгову підтримку впровадження державних цільових програм.

Школа виконує не лише роль тренінгового центру, а й, насамперед, професійного клубу лідерів 

державної служби, інформаційно-ресурсного центру вищого корпусу державної служби та дискусій-

ного майданчику щодо пріоритетів суспільного розвитку та урядової політики.

 

ЯКИМИ Є ФОРМИ НАВЧАННЯ У ШКОЛІ ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ?

Школа прагне максимально відповідати потребам своїх слухачів і проводить навчання в найбільш 

зручному та ефективному форматі інтенсивного короткострокового тренінгу. 

Школа активно впроваджує інноваційні форми навчання. Навички та знання опановуються за 

допомогою дискусій, евристичних бесід, відтворення професійних ситуацій, сесій зворотного зв’язку, 

рольових ігор, що забезпечить їх поглиблене розуміння та застосування у практичній роботі.

ЧИ МОЖУ Я СТАТИ ПОСТІЙНИМ СЛУХАЧЕМ ШКОЛИ?

Школа пропонує ряд навчальних заходів, що постійно оновлюються та вдосконалюються. Якщо Ви 

бажаєте продовжити навчання або взяти участь у інших заходах Школи, напишіть нам листа або 

зателефонуйте. Пам’ятайте — самовдосконалення безмежне.

ЧИ МОЖУ Я СТАТИ ТРЕНЕРОМ ШКОЛИ?

Школа зацікавлена у мультиплікації кращих практик управління у системі центральних органів 

виконавчої влади. Для того, щоб стати тренером, необхідно володіти комплексом навичок та вмінь, 

набути яких Вам допоможе спеціальний тренінг для тренерів, що проводиться у рамках Програми 

розвитку лідерства 2010. У ході такого тренінгу Ви навчитеся працювати з аудиторією, тримати увагу 

слухачів, ефективно розробляти та презентувати навчальний матеріал. Разом з провідними тренерами 

Школи Ви відшліфуєте здобуті знання на практиці в ігрових та модельованих ситуаціях.

З КИМ Я МОЖУ КОНТАКТУВАТИ З ПИТАНЬ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2010?

З метою отримання додаткової інформації щодо Програми розвитку лідерства 2010 просимо Вас 

звертатись до відділу тренінгових заходів Школи вищого корпусу державної служби: тел: 044 2792951, 

e-mail: training@school.gov.ua. Ми радо дамо відповіді на всі Ваші запитання.  

ОПИС МОДУЛІВ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА 2010

РЕКОМЕНДОВАНІ МОДУЛІ:
МОДУЛЬ 1. „СТРАТЕГІЧНА ІДЕЯ. СТРАТЕГІЯ І ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ” 

Якщо організація (чи країна) розвивається, то рано чи пізно виникає потреба переходу на принципи 

системної роботи, водночас забезпечивши гнучкість та можливість подальшого розвитку.

Лідери відчувають, що усталені підходи вже часто не спрацьовують. Але що має прийти натомість? 

Які організаційні ідеї? Які принципи лідерства? На чому базується логіка роботи організацій якісно 

нового типу? Для керівництва сучасної організації це — засадничі, філософські, стратегічні питання, 

які вимагають цілісного бачення.

Ці питання виводять на фундаментальні припущення, які мають бути усвідомлені управлінською 

командою при переході до системності. Цей курс розкриває, що саме необхідно знати і вміти для 

роботи зі стратегічною ідеєю на рівні організації і цілого суспільства як системи. 

Складові курсу:

• Введення в системне мислення.

• Стратегічна ідея як елемент інфраструктури систем.
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• Візія як форма самоідентифікації.

• Місія як формула моделі організації.

• Ціннісна система координат організації і суспільства.

МОДУЛЬ 2. „ПЕРСОНАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІДЕРА” 

Як бути ефективним в управлінні особистими та організаційними ресурсами? Від чого залежить 

персональна ефективність лідера, що і як впливає на вибір ним особистого стилю поведінки, як ефективно 

використовувати персональний ресурс лідера — на ці та інші запитання відповідає даний тренінг.

Тренінг спрямований на створення системного уявлення про те, як повніше використати лідерський 

ресурс керівника з точки зору створення ефективної організації, а також на ознайомлення з 

новітньою практикою розвитку лідерських якостей та використанням особистого впливу керівника 

на організаційну поведінку підлеглих. 

Складові курсу:

• Вплив лідерського стилю управління на діяльність організації.

• Впливова комунікація.

• Персональні та командні взаємодії.

• Делегування.

• Мотивація персоналу.

• Управління часом.

МОДУЛЬ 3. „ВАРТІСТЬ УРЯДОВОГО РІШЕННЯ. ЕФЕКТИВНІСТЬ” 

Важливим елементом процесу прийняття рішень є адекватна оцінка його наслідків. Такі наслідки 

можуть мати як юридичний характер (тобто вимагати внесення змін до чинних або розробку нових 

нормативно-правових актів), так і економічний характер. 

Метою даного курсу є вивчення підходів до аналізу саме „економічної ціни” урядових рішень та 

способів їх кількісної та якісної оцінки.

Опанування курсу дасть можливість слухачам засвоїти основні підходи та прийоми аналізу 

економічних наслідків урядових рішень, допоможе більш чітко формулювати вимоги до такого 

аналізу та краще зрозуміти його можливості, підвищити ефективність системи моніторингу наслідків 

реалізації прийнятих рішень тощо. 

Складові курсу:

• Вартість імплементації урядових рішень.

• Аналіз прямих та опосередкованих економічних ефектів урядових рішень в коротко -, 

середньо - та довгостроковій перспективі.

• Формат загальної інтегрованої оцінки.

МОДУЛЬ 4. „ОСНОВИ КОМУНІКАЦІЙ”

Комунікації забезпечують зв’язок між людьми та інституціями, передачу знань, ідей, позицій. Зі 

зростанням швидкості управлінських дій комунікації стають критичною ланкою, яка об’єднує всіх 

учасників; ланкою, яка чимдалі частіше визначає досягнення (чи недосягнення) мети. Володіння 

основами комунікацій дає інструменти підвищення управлінської спроможності. 

Складові курсу:

• Елементи комунікацій: аудиторії (люди та їхні групи), канали (ЗМІ, немедійні канали), 

повідомлення (теми/повідомлення/суперфрази), речники.

• Взаємодія елементів: сегментування, створення повідомлень, делегування речників.

• Стратегічний підхід в комунікаціях: визначення обмежень аудиторій, пошук гармонійних 

(прийнятних) рішень.

• Зміни у підходах до комунікацій із суспільними змінами та новими технологіями.

• Комунікаційні кейси з української практики в державному секторі.
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МОДУЛЬ 5. „ЛІДЕРСТВО. СИСТЕМНИЙ СТИЛЬ ЛІДЕРСТВА” 

Спроможність ефективної консолідації людських ресурсів та інфраструктури задля досягнення 

стратегічних цілей залишається дуже рідкісним умінням, яке слід спеціально розвивати. Існують різні 

підходи і стилі „провідництва” ведення однією людиною інших за собою. Але найбільшу віддачу у 

організаційному і суспільному контексті сучасності забезпечує стиль лідерства, який базується на 

розумінні суспільства як відкритої системи.

Найбільшим викликом для лідера є результативне переведення загальної стратегічної ідеї на рівень 

менеджменту і організаційних процесів. Через аудиторну роботу над кейсами з практики публічних 

службовців найвищого рівня цей курс формує у слухачів уміння віднайти правильний баланс між 

„баченням загальної картини” і операційним менеджментом.

Складові курсу:

• Цінності сучасного лідерства: цілісність (integrity), прозорість (transparency), відповідальність 

(accountability).

• Лідерство як служіння.

• Відмінність і співвідношення між лідерством і менеджментом.

• Лідерство і формування організаційної культури: зони відповідальності, ролі.

• Лідерство і розробка політики (policy-making).

МОДУЛЬ 6. „ФОРМУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДИ”

Успішність організації визначається тим, наскільки керівник здатний об’єднати і мобілізувати своїх 

підлеглих. Часто проблеми виникають через відсутність налагодженої комунікації і командної 

взаємодії між працівниками. Наскільки для Вас важливо мати злагоджену та вмотивовану на успішне 

досягнення результатів команду? 

У процесі цього тренінгу Ви навчитеся:

• виявляти і використовувати ресурси своєї команди;

• створювати оптимальну структуру взаємодії між співробітниками;

• посилювати мотивацію співробітників до досягнення поставлених перед ними цілей; 

• підвищувати рівень відповідальності, лояльності і ініціативності.

Складові курсу:

• Команда як форма взаємодії між співробітниками організації. 

• Визначення цінностей, які лежать в основі ефективної взаємодії.

• Контекст боротьби і контекст співпраці.

• Психологічні типи і ефективний розподіл ролей в команді для оптимального досягнення 

цілей. 

• Управління конфліктами в колективі.

• Умови, необхідні для створення корпоративного духу: відповідальність, лояльність і ініціативність.

МОДУЛЬ 7. „ЕТИКА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ”

Відкритість суспільства і демократичне політичне середовище ставлять нові етичні вимоги до 

керівників державних органів. Вони, в свою чергу, часто перебувають у ситуації моральної дилеми і 

повинні приймати найефективніші рішення з урахуванням різних переваг та очікувань зацікавлених 

сторін. Цим нелегким умінням можна оволодіти, з одного боку, проаналізувавши системний 

негативний вплив корупції на добробут усіх без винятку членів суспільства, а з іншого боку — 

розглянувши приклади ефективної боротьби з корупційними явищами та формування здорової 

організаційної культури.

Курс розглядає практичні аспекти діяльності керівника державного органу в ситуаціях моральної 

непевності та конфліктів інтересів. Документи, які регулюють етичну сторону діяльності лідера, 

розглянуто не як нав’язані ззовні ірраціональні обмеження, а як дієвий інструмент віднайдення 

найбільш зважених стратегічних рішень, які підвищать рівень суспільної довіри до державних органів 

та сприятимуть взаємопорозумінню між зацікавленими сторонами.
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Складові курсу:

• Поняття „зацікавлених сторін” (stakeholders).

• Підзвітність і відповідальність у відкритому суспільстві.

• Поняття „конфлікту інтересів”. Типи конфліктів інтересів, запобігання їм.

• Корупція і неефективність системи. Боротьба з корупцією.

• Формування здорової організаційної культури.

• Етика державного службовця.

МОДУЛЬ 8. „ВЕДЕННЯ ЗМІН” 

Управління організаційним розвитком у рамках стратегії вимагає постійного вдосконалення розуміння 

природи змін і особливостей впливу на системи, віднайдення принципів і підходів, які „працюють” 

і забезпечують якісний результат. Це своєрідне мистецтво, для оволодіння яким слід досягнути 

балансу між роботою в зовнішньому напрямку і розвитком внутрішніх принципів ведення змін. Це 

передбачає вміння „віднаходити” стратегії змін, визначати їхній масштаб, а також володіння різними 

„стилями” ведення змін — еволюційним, трансформаційним, антикризовим.

Не менш важливою є спроможність забезпечувати незворотність трансформації організації в логіці 

проекту ведення змін. Для цього потрібна розробка „плану розвитку себе” як лідера проекту змін, 

формування критичної маси „агентів змін„, визначення пріоритетів та планування ініціатив. У контексті 

формування названих умінь цей курс також ставить питання про відповідну систему комунікації, 

профілактику ризиків, включення „каталізаторів” та систему управління результативністю.

Складові курсу:

• Підходи до змін, особливості впливу на систему.

• Визначення підходу до ведення змін.

• Візійне, інтелектуальне, емоційне залучення людей до змін. Робота зі спротивом та мотивацією.

• Проект ведення змін.

• Збалансована система індикаторів розвитку.

ФАКУЛЬТАТИВНІ МОДУЛІ:
МОДУЛЬ „МИСТЕЦТВО ПЕРЕГОВОРІВ” 

Цей тренінг пропонує базовий набір навичок та чіткі, покрокові практичні стратегії для досягнення 

домовленостей, прийнятних для всіх сторін. Ці знання застосовуються у безмежному полі переговорів 

та конфліктних ситуацій з підлеглими, начальниками, колегами та зовнішніми партнерами.   

Результат: учасники отримають такі знання та навички:

• Аналіз ключових припущень про переговори.

• Оцінка успіху за переговорною методологією „7 елементів”.

• Системна підготовка до переговорів.

• Використання різних переговорних стратегій.

• Управління складною поведінкою та тактикою іншої сторони.

• Збільшення ефективності переговорів, використовуючи найкращі практики. 

МОДУЛЬ „ЛІДЕРСТВО: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД” 

Тренінг містить інтерактивну складову і направлений на розвиток навичок через моделювання ситуацій. 

Ситуація у сфері державного управління в Україні значно відрізняється від умов державного 

управління в країнах — членах ЄС. Політична нестабільність та недостатня професійність державної 

служби, в тому числі вищого корпусу державної служби є одними з ключових проблем в Україні. 

Тренінг зосереджений на розвитку персональних характеристик лідера. Компонентами тренінгу є 

стратегічне управління людськими ресурсами, зокрема, підходи до управління персоналом для 

вищого корпусу державної служби, мотивація персоналу, набір на державну службу та роль цих 

навичок для успішності лідера. 
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ДОДАТОК 5.3ДОДАТОК 5.3

проект 

Кабінет  Міністрів  України

РОЗПОРЯДЖЕННЯРОЗПОРЯДЖЕННЯ
від ____________2010 р. № _____від ____________2010 р. № _____

КиївКиїв

Питання управління персоналом Питання управління персоналом 
на державній службіна державній службі

1. Головдержслужбі спільно з Мінпраці забезпечити розроблення та затвердження в установленому 

порядку нових посадово-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, з виокрем-

ленням посадово-кваліфікаційних характеристик вищого корпусу державної служби.

2. Головдержслужбі на основі затверджених посадово-кваліфікаційних характеристик посад дер-

жавних службовців забезпечити:

— розроблення та затвердження в установленому порядку методики визначення потреб у 

підвищенні кваліфікації державних службовців;

— організацію підготовки та виконання на базі Школи вищого корпусу державної служби 

тренінгових програм та заходів з розвитку вищого корпусу державної служби;

— внесення пропозицій щодо запровадження з 2011 року щорічної оцінки діяльності вищого 

корпусу державної служби. 

 Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ
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ДОДАТОК 5.4ДОДАТОК 5.4

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 
„Питання управління персоналом на державній службі”„Питання управління персоналом на державній службі”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Питання управління персоналом на 

державній службі” (далі — проект розпорядження) розроблено Головним управлінням державної 

служби України у зв’язку з необхідністю забезпечення організації виконання заходів, визначених 

Концепцією розвитку законодавства про державну службу в Україні, схваленою Указом Президента 

України від 20 лютого 2006 р. № 140, Концепцією адаптації інституту державної служби в Україні 

до стандартів Європейського Союзу, схваленою Указом Президента України від 5 березня 2004 р. 

№ 278, Програмою розвитку державної служби на 2005—2010 роки, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746, спрямованих на розвиток та удосконалення 

управління персоналом в системі державної служби, підвищення професійного рівня державних 

службовців, насамперед, вищого корпусу державної служби, необхідного для ефективного 

інституціонального забезпечення процесу європейської інтеграції України, формуванню та 

підтримці лідерства вищого корпусу державної служби у проведенні реформи державної служби 

та державного управління відповідно до стандартів Європейського Союзу, як першого етапу з 

визначення порядку організації підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку 

вищого корпусу державної служби, які здійснює Школа вищого корпусу державної служби. 

2. Мета і шляхи її досягнення
 Метою прийняття проекту розпорядження є визначення актом Уряду завдань Головдержслужбі 

та Мінпраці щодо розроблення та затвердження в установленому порядку нових поса-

дово-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, спрямованих на удоско-

на лення системи добору кадрів, заміщення посад найбільш професійно підготовленими 

висококваліфікованими кадрами, здатними на лідерство у проведенні реформи державної 

служби та державного управління відповідно до стандартів Європейського Союзу, розроблення 

Головдержслужбою та затвердження в установленому порядку єдиної методики визначення 

потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців, вжиття заходів щодо підвищення ролі 

Школи вищого корпусу державної служби в організації та виконанні на її базі тренінгових 

програм та заходів з розвитку вищого корпусу державної служби, а також щодо розроблення та 

внесення пропозицій щодо стосовно запровадження, починаючи з 2011 року, щорічної оцінки 

його діяльності.

3. Правові аспекти
 Питання розвитку державної служби, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців регулюються Законом України „Про державну службу”, указами Президента 

України від 20 лютого 2006 р. № 140 „Про Концепцію розвитку законодавства про державну 

службу в Україні”, від 5 березня 2004 р. № 278 „Про Концепцію адаптації інституту державної 

служби в Україні до стандартів Європейського Союзу”, постановами Кабінету Міністрів України від 

8 лютого 1997 р. № 167 „Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і 
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організацій”, від 8 червня 2004 р. № 746 „Про затвердження Програми розвитку державної 

служби на 2005 — 2010 роки”, від 26 вересня 2007 р. „Про затвердження Положення про Головне 

управління державної служби України”, а також наказом Головного управління державної служби 

України від 27 жовтня 2008 р. № 297 „Про утворення Школи вищого корпусу державної служби, 

забезпечення її державної реєстрації та фінансування у 2008 році”.

 Реалізація проекту розпорядження не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових 

актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування
 Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з Державного бюджету Ук-

раїни.

5. Позиція заінтересованих органів
 Проект розпорядження потребує погодження в установленому порядку із зацікавленими орга-

нами державної влади.

6. Регіональний аспект
 Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць 

та не впливає на регіональний розвиток.

7. Запобігання корупції
 У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення 

корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
 Проект розпорядження не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Прогноз результатів
 Прийняття проекту розпорядження сприятиме організації виконання визначених актами 

Президента України та Кабінету Міністрів України завдань, спрямованих на інституційну розбудову 

державної служби та державного управління, підвищення професійного рівня, насамперед, вищого 

корпусу державної служби, необхідного для ефективного інституціонального забезпечення 

процесу європейської інтеграції України, формуванню та підтримці лідерства вищого корпусу 

державної служби у проведенні реформи державної служби та державного управління відповідно 

до стандартів Європейського Союзу. 

 Начальник Головдержслужби     Т. Мотренко

 „____” ___________________ 2010 року
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ДОДАТОК 5.5ДОДАТОК 5.5

проект

Кабінет  Міністрів  України

ПОСТАНОВАПОСТАНОВА

від ____________2010 р. № _____від ____________2010 р. № _____

КиївКиїв

Деякі питання участі державних службовців Деякі питання участі державних службовців 
першої — четвертої категорії посад першої — четвертої категорії посад 
у тренінгових програмах та заходаху тренінгових програмах та заходах

  

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок участі державних службовців першої — четвертої категорії посад у 

тренінгових програмах та заходах, які здійснює Школа вищого корпусу державної служби, а також 

навчальні заклади, що мають право на відповідну освітню діяльність, що додається.

2. Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади забезпечити участь 

державних службовців першої — четвертої категорії у відповідних тренінгових програмах та 

заходах.

3. Абзац п’ятий пункту 8 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 

лютого 1997 р. № 167 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 57, 2008 р., № 100, ст. 3327) 

викласти в такій редакції:

 „тематичні короткострокові семінари, тренінгові програми і заходи”.

 Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від „___” ________ 2010 р. №____

ПОРЯДОКПОРЯДОК
участі державних службовців першої — четвертої участі державних службовців першої — четвертої 

категорії посад у тренінгових програмах та заходах, які категорії посад у тренінгових програмах та заходах, які 
здійснює Школа вищого корпусу державної служби, а здійснює Школа вищого корпусу державної служби, а 

також навчальні заклади, що мають право на відповідну також навчальні заклади, що мають право на відповідну 
освітню діяльністьосвітню діяльність

1. Цей Порядок установлює процедуру участі державних службовців першої — четвертої категорії 

посад у тренінгових програмах та заходах, які здійснює Школа вищого корпусу державної служби, 

а також навчальні заклади, що мають право на відповідну освітню діяльність.

 Організацію та координацію роботи з підготовки та виконання тренінгових програм і заходів для 

державних службовців І—ІV категорій посад здійснює Головдержслужба.

2. Тренінгові програми і заходи — це вид короткотермінового підвищення кваліфікації державних 

службовців, яке здійснюється з метою вивчення актуальних проблем державного управління, 

нових актів законодавства, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду управлінської 

діяльності.

3. Підготовка та виконання тренінгових програм і заходів здійснюється Школою вищого корпусу 

державної служби (далі — Школа) для державних службовців І—ІІ категорій посад (вищий корпус 

державної служби) на основі:

— затверджених в установленому порядку посадово-кваліфікаційних характеристик І—ІІ кате-

горій посад державних службовців;

— оцінки навчальних потреб у підвищенні кваліфікації вищого корпусу державної служби;

— щорічної оцінки діяльності вищого корпусу державної служби.

 Підготовка та виконання тренінгових програм і заходів для державних службовців ІІІ—IV категорії 

посад здійснюється Школою вищого корпусу державної служби, а також навчальними закладами, 

які мають право на відповідну освітню діяльність у порядку, передбаченому законодавством про 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців для проведення 

тематичних короткострокових семінарів.

4. З метою забезпечення участі вищого корпусу державної служби в тренінгових програмах і заходах 

Школа щороку до 10 лютого розробляє та доводить до відома центральних органів виконавчої 

влади тренінгові програми:

— щодо розвитку лідерських та управлінських навичок, необхідних для оперативного реагування 

на вимоги та виклики, що виникають у зв’язку з процесами суспільної трансформації, 

економічного розвитку, європейської інтеграції;

— для новопризначених державних службовців, спрямовану на розуміння механізмів державного 

управління та отримання ключових управлінських навичок, необхідних для керівника органу 

державної влади.

 За дорученням Кабінету Міністрів України чи на замовлення окремих органів виконавчої влади 

Школа може забезпечувати підготовку та здійснення тренінгових програм і заходів для вищого 

корпусу державної служби з інших питань державного управління, у тому числі спрямованих на 

підтримку інституціонального забезпечення виконання державних цільових програм.
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5. Центральні органи виконавчої влади подають Школі щороку 

— до 1 березня пропозиції щодо кандидатів з числа вищого корпусу державної служби, у 

тому числі з числа новопризначених державних службовців, для проходження тренінгових 

програм і заходів на базі Школи, виходячи з наступного:

— для новопризначених державних службовців І—ІІ категорії посад, які до вступу на посаду 

не мали досвіду роботи на державній службі, участь у відповідних тренінгових програмах та 

заходах є обов’язковою;

— проходження тренінгових програмах та заходах іншими державними службовцями І—ІІ 

категорії посад має здійснюватися не рідше одного разу на три роки.

6. На основі отриманих від центральних органів виконавчої влади пропозицій Школа до 

20 березня:

— формує навчальні групи для проходження тренінгових програм і заходів за програмою 

спря мованою на розвиток лідерських та управлінських навичок вищого корпусу державної 

служби, а також за програмою для новопризначених державних службовців;

— готує план-графік здійснення тренінгових програм та заходів для вищого корпусу державної 

служби (далі — план-графік) і подає його на погодження Кабінету Міністрів України.

7. Відповідно до погодженого Кабінетом Міністрів України плану-графіку Школа забезпечує 

здійснення тренінгових програм і заходів шляхом:

— залучення до своєї діяльності консультантів, експертів, у тому числі іноземних, навчальних та 

наукових закладів, консалтингових фірм, зокрема на підставі укладених договорів;

— здійснення пошуку та формування бази даних вітчизняних та іноземних державних діячів, 

державних службовців та інших практиків у сфері державного управління;

— укладення відповідно до законодавства угод про співробітництво з навчальними та науковими 

закладами, міжнародними організаціями, іншими підприємствами, установами, організаціями 

України та зарубіжних країн;

— науково-методичного, експертно-аналітичного, інформаційно-консультаційного, організа цій-

но го та іншого забезпечення підготовки та виконання тренінгових програм та заходів.
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ДОДАТОК 5.6ДОДАТОК 5.6

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту постанови Кабінету Міністрів Українидо проекту постанови Кабінету Міністрів України

„Деякі питання участі державних службовців „Деякі питання участі державних службовців 
першої — четвертої категорії посад у тренінгових першої — четвертої категорії посад у тренінгових 

програмах та заходах”програмах та заходах”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
 Проект постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання участі державних службовців пер-

шої — четвертої категорії посад у тренінгових програмах та заходах” (далі — проект постанови) 

розроблено Головним управлінням державної служби України на виконання абзацу третього пунк-

ту 10 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167, 

а також з метою реалізації Концепції розвитку законодавства про державну службу в Україні, 

схваленої Указом Президента України від 20 лютого 2006 р. № 140, Концепції адаптації інституту 

державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, схваленої Указом Президента 

України від 5 березня 2004 р. № 278, та Програми розвитку державної служби на 2005—2010 

роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746.

 Необхідність прийняття проекту постанови також зумовлена відсутністю нормативно-правового 

акта який регулює процедуру участі державних службовців першої — четвертої категорії посад у 

тренінгових програмах та заходах, які здійснює Школа вищого корпусу державної служби та навчальні 

заклади, що мають право на відповідну освітню діяльність, а також необхідністю визна чен ня основних 

вимог до організації підготовки та виконання зазначених тренінгових програм, заходів.

2. Мета і шляхи її досягнення
 Метою прийняття проекту постанови є визначення порядку участі вищого корпусу державної 

служби (державних службовців першої та другої категорії посад), новопризначених державних 

службовців першої та другої категорії посад, а також державних службовців третьої та четвертої 

категорії посад у тренінгових програмах та заходах, які здійснює Школа вищого корпусу державної 

служби та навчальні заклади, що мають право на відповідну освітню діяльність. 

 Здійснення зазначених тренінгових програм та заходів сприятиме становленню та підтримці 

лідерства вищого корпусу державної служби та державних службовців інших категорій посад 

у проведенні реформи державної служби та державного управління, сталості і наступності 

функціонування системи державної служби, формуванню новітньої української адміністративної 

традиції та національної управлінської еліти, посилення спроможності державних службовців до 

ефективного інституціонального забезпечення процесу європейської інтеграції.

 Порядок участі державних службовців першої — четвертої категорії посад у тренінгових програмах 

та заходах, які здійснює Школа вищого корпусу державної служби, а також навчальні заклади, що 

мають право на відповідну освітню діяльність, що затверджується проектом постанови визначає:

— процедуру участі державних службовців першої — четвертої категорії посад у тренінгових 

програмах та заходах, які здійснює Школа вищого корпусу державної служби, а також 

навчальні заклади, що мають право на відповідну освітню діяльність;

— порядок організації та координації Школою вищого корпусу державної служби роботи 

щодо підготовки та виконання тренінгових програм і заходів для державних службовців 

І—ІV категорій посад, розроблення Програми розвитку лідерства та доведення її до відома 

центральних органів виконавчої влади, а також інформування центральних органів виконавчої 

влади щодо можливостей здійснення тренінгових програм та заходів для державних 

службовців третьої та четвертої категорії посад;
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— обов’язок центральних органів виконавчої влади подавати Школі вищого корпусу державної 
служби пропозицій щодо кандидатів з числа державних службовців першої та другої категорії 
посад для проходження навчання в рамках Програми розвитку лідерства, а також пропозицій 
щодо проведення тренінгових програм та заходів для державних службовців третьої та 
четвертої категорії посад;

— повноваження Школи вищого корпусу державної служби та інших навчальних закладів що 
мають право на відповідну освітню діяльність, реалізація яких є необхідною при виконанні тре -
нін гових програм та заходів для державних службовців першої — четвертої категорії посад.

 Проектом постанови пропонуються такою відповідні зміни до абзацу п’ятого пункту 8 Положення 
про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167.

3. Правові аспекти
 Питання підвищення кваліфікації державних службовців регулюються Законом України „Про 

державну службу”, указами Президента України від 20 лютого 2006 р. № 140 „Про Концепцію 
розвитку законодавства про державну службу в Україні”, від 5 березня 2004 р. № 278 „Про Концепцію 
адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу”, постановами 
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 „Про затвердження Положення про систему 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про 
єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних 
підприємств, установ і організацій”, від 8 червня 2004 р. № 746 „Про затвердження Програми 
розвитку державної служби на 2005—2010 роки”, від 26 вересня 2007 р. „Про затвердження 
Положення про Головне управління державної служби України”, а також наказом Головного 
управління державної служби України від 27 жовтня 2008 р. № 297 „Про утворення Школи вищого 
корпусу державної служби, забезпечення її державної реєстрації та фінансування у 2008 році”.

 Реалізація проекту постанови не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування
 Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів
 Проект постанови потребує погодження в установленому порядку із зацікавленими органами 

державної влади, Центральним комітетом профспілки працівників державних установ України та 

Федерацією роботодавців України.

6. Регіональний аспект
 Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та 

не впливає на регіональний розвиток.

7. Запобігання корупції
 У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення коруп-

ційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
 Проект постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Прогноз результатів
 Прийняття проекту постанови сприятиме організації виконання визначених актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України завдань, спрямованих на інституційну розбудову державної 
служби та державного управління, підвищення професійного рівня, насамперед, вищого корпу су 
державної служби, а також державних службовців третьої та четвертої категорії посад, необ хід-
ного для ефективного інституціонального забезпечення процесу європейської інтеграції України, 
формуванню та підтримці лідерства вищого корпусу державної служби у проведенні реформи 
державної служби та державного управління відповідно до стандартів Європейського Союзу. 

 

 Начальник Головдержслужби     Т. Мотренко
 „___”  ___________ 2010 року
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ВСТУП

У будь-якій організації, державній або приватній, від малого до великого багатонаціонального підприємства, 

аксіомою є те, що підходи до управління людьми мають прямий вплив на успішність організації. 

Багато інституцій усвідомили цей факт і визнали значну пріоритетність управління людськими 

ресурсами у своїх організаціях. На цьому наголосив і Уряд України у контексті ініціативи щодо 

загальної реформи державної служби у „Стратегії реформування державної служби в Україні”, що 

затверджена Указом Президента від 14 квітня 2000 року № 599, у якій підкреслюється важливість 

вдосконалення кадрового потенціалу, створення оновленого, потужного і дієздатного державного 

апарату, становлення професійної, політично нейтральної та авторитетної державної служби з метою 

покращення спроможності персоналу, утворення оновленої, потужної, ефективної бюрократії, та 

встановлення професійної, політично нейтральної та гідної державної служби”.

В інших країнах, таких як Канада, це також є чітко визначеним пріоритетом. Так, у заяві співголів 

Дорадчого комітету з питань державної служби при Прем’єр-міністрові Канади, в яких вони 

стверджують, що „сучасна, ефективна, політично не заангажована державна служба є основою будь-

якої демократії”, „вимога результативності для державної служби включає фундаментальні зміни та 

конкретні дії у сферах системи влади та прийняття рішень щодо людських ресурсів, підзвітності 

та управління діяльністю”. Вони також відзначали, що „ державна служба, зрештою, повинна 

застосовувати практику чіткого оцінювання та визнання управлінських навичок, тому що саме 

завдяки досконалості діяльності фахівців з управління людськими ресурсами ми можемо залучати та 

утримувати висококваліфікованих та результативних у своїй роботі державних службовців”.

Серед завдань, що стоять перед Головним управлінням державної служби України є участь у 

формуванні єдиної державної політики у сфері державної служби та забезпеченні її реалізації; 

1 Підготовлено українсько-канадським проектом „Реформа управління персоналом на державній службі в Україні”, 
що виконується в рамках Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного між Урядом України та Урядом 
Канади 26 травня 2008 року, і здійснюється за фінансової підтримки Канадського агентства з міжнародного 
розвитку (CIDA) 
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забезпечення функціонального управління державною службою. Головдержслужба здійснює низку 

заходів на підтримку реформи державного управління, аби система державного управління України 
та її кров і плоть – державна служба – стали органічною частиною європейського адміністративного 
простору та дієвим чинником покращення якості життя людини”1.

Одним з наріжних каменів цієї ініціативи з реформування є розробка та впровадження нової 
стратегічної рамки щодо системи управління людськими ресурсами на державній службі.

У публікації Sigma № 27, „Європейські принципи державного управління – стандарти щодо 
профе сійної державної служби”2, представлені рекомендації стосовно розвитку управління 
людськими ресурсами, які констатують: „Існування сучасної конституційної державної служби в 
країнах демократії є можливою за певних умов: 

• відокремлення державної сфери від приватної;

• відокремлення політики від управління. 

• розвиток персональної підзвітності та відповідальності державних службовців шляхом 
подолання колишньої практики колегіального прийняття рішень. Для цього необхідні освічені 
та досвідчені державні управлінці;

• достатній захист місця роботи, стабільність і рівень оплати праці, чітко визначені права та 
обов’язки державних службовців.

• Відбір на державну службу та просування по службі у відповідності до заслуг. 

Великою мірою вищезазначені умови впливають на визначення сутності та формування цінностей 
сучасної професійної державної служби”.

Головдержслужба вже зробила певні важливі кроки на шляху до реформ, по-перше, це стосується 
розробки нового проекту закону України „Про державну службу”, який, наприклад, відокремлює 
політичний рівень від адміністративного рівня на державній службі; розробки законопроектів щодо 
врегулювання конфлікту інтересів та корупції доброчесної поведінки; ініціювання розвитку Школи 
вищого корпусу державної служби; взаємодії з різними донорами стосовно розробки різноманітних 
аспектів нової стратегічної рамки щодо системи управління персоналом.

Важливо, аби ініційована нормопроектувальна робота продовжувалася. Потрібною є належна 
правова основа, всеохоплюючі та дієві норми законодавства на підтримку Стратегічної рамки щодо 
системи управління персоналом. Це допоможе гарантувати встановлення у відповідності до закону 
підзвітності органів виконавчої влади та державної служби за управління людськими ресурсами.

Що таке управління людськими ресурсами/ управління персоналом? Це функція управління, яка 
включає структурування та організацію роботи по досягненню організаційних цілей та пріоритетів, 
визначення потреб у кадрах на основі стратегічних та операційних (поточних) планів установи з 
урахуванням компетенцій та навичок, необхідних для роботи; відбір, професійне навчання, розвиток 
та визначення для працівників робочих та організаційних цілей та пріоритетів; урахування їхнього 
лідерського потенціалу; створення та підтримку умов праці, в яких працівники можуть найкраще себе 
проявити та який дозволяє утримувати необхідні людські ресурси. Постійний моніторинг та перевірка 
ефективності та результативності управління людськими ресурсами є також складовою цією функції.

Управління людськими ресурсами також включає створення системи управління та інфраструктури, 
у тому числі, політики, законодавства, процедур, системи підзвітності, інструментів, інформації, 
зацікавлених сторін, таких як, центральні органи виконавчої влади, фахівці з управління персоналом 
(кадровики) та, часто, профспілки.

Система управління людськими ресурсами як правило діє під парасолькою цінностей та принципів 
організації, в якій вони розроблені. Мова, наприклад, про такі цінності та принципи, як-от, 
професіоналізм, прозорість, справедливість, чесність, інновації, результативність, повага до людини, 
ефективність та результативність тощо. Цінності та принципи організації визначаються її природою 
(характером, структурою, процедурами, середовищем тощо) та мандатом, її пріоритетами та умовами, 
в яких вона функціонує.

Саме у цьому контексті пропонується дана Стратегічна рамка щодо системи управління персоналом 

на державній службі в Україні. Цю Стратегічну рамку було розроблено з метою розбудови державної 

служби в Україні у відповідності до загального бачення, яке представлене далі у тексті.

1 Т. Мотренко. Передмова до публічної доповіді про основні результати діяльності Головдержслужби у 2006 році.
2 Європейські принципи державного управління / Пер. з англ.О.Ю. Куленкової. — К. : Вид-во УАДУ, 2000. — 52 с.  

Див. http://www.oecd.org/document/32/0,3343,en_33638100_33638200_37228832_1_1_1_1,00.html
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 БАЧЕННЯ НОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
Ключовими принципами державної служби в Україні, як визначено у новому проекті закону „Про 

державну службу”, має бути повага до верховенства права, законність, патріотизм, доброчесність, 

про фесіоналізм, політична нейтральність, лояльність, публічність, прозорість, стабільність, відпо-

відальність та рівний доступ до державної служби. Пропоноване бачення окреслює втілення цих 

принципів у життя.

Бачення нової державної служби в Україні очима громадян полягає у тому, що 

… державна служба служить національним інтересам Україні та її громадянам.

… державна служба є професійною, діє відповідно до стандартів етики, в якій державні службовці 

призначаються відповідно до заслуг, а не з політичних міркувань або особистих інтересів. 

… державна служба має пріоритет щодо справедливого та результативного надання державних 

послуг громадянам України.

… державна служба має довіру тих, кому вона слугує, і громадяни впевнені, що державні 

службовці прагнуть працювати в інтересах громадян, а не заради власних особистих інтересів 

чи прибутків.

… державна служба розробляє ґрунтовні варіанти дій щодо розвитку політики на основі 

комплексного аналізу та відповідних консультацій з усіма зацікавленими сторонами, та 

підтримує уряд, надаючи об’єктивні рекомендації щодо прийняття рішень стосовно розвитку 

політики, визначення порядку денного та пріоритетів для країни. 

… державна служба, віддана ідеї забезпечення реалізації рішень уряду щодо політики.

… державна служба є такою, що службовці пишаються тим, що вони належать до державної 

служби, і бачать, що їхня робота та внесок визнається і цінується.

… державна служба є привабливим та доступним роботодавцем та яка ставиться до персоналу 

справедливо та з повагою. 

Однією зі структур, що підтримують це бачення, є потужна та комплексна Стратегічна рамка щодо 

системи управління персоналом на державній службі в Україні.

 

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ РАМКИ ЩОДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ

Стратегічна рамка щодо системи управління персоналом має загальну ціль – сприяти здійсненню 

реформи державної служби в Україні. Крім того, були визначенні конкретні завдання, які визначили 

розробку відповідних рекомендацій у кожному з підтримуючих та основоположного компонентів 

Стратегічної рамки. Цілі та завдання слугуватимуть ключовими елементами для оцінювання успішності 

впровадження нової Стратегічної рамки щодо системи управління персоналом.

Стратегічна рамка безпосередньо має на меті сприяння розвитку сучасної професійної, доброчесної, 

політично нейтральної, сталої державної служби, яка є репрезентативною та якій призначення на 

посади відбувається відповідно до заслуг (професійної кваліфікації, відповідних навичок та досвіду, 

особистих здібностей та характеристик).

Стратегічна рамка щодо системи управління персоналом спрямована на підтримку вищезазначеної 

мети шляхом:

• розвитку спроможності щодо лідерства;

• залучення кваліфікованих кандидатів на державну службу та сприяння утримання цінних 

кадрів;.

• забезпечення результативного, справедливого, прозорого та ефективного процесу відбору та 

просування по службі на основі заслуг; 

• підтримки навчання (тренінгів) з розвитку спроможності та професійних навичок;
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• створення системи класифікації, яка об’єктивно оцінює відносну вартість усіх типів робіт на 

державній службі;

• запровадження системи оплати праці на основі системи класифікації, яка сприяє залученню 

кваліфікованих кандидатів на державну службу та їх утриманню;

• розвитку умов праці, які робитимуть державну службу привабливим роботодавцем, що 

заохочує та сприяє результативності, інноваційності, професіоналізму та утриманню цінних 

державних службовців;

• розвитку необхідної інфраструктури та системи управління людськими ресурсами на 

державній службі в Україні.

ОГЛЯД СТРАТЕГІЧНОЇ РАМКИ ЩОДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ В УКРАЇНІ

Наступний розділ містить детальний опис рекомендованої Стратегічної рамки щодо системи 

управління персоналом (далі – Стратегічна рамка), яка має слугувати комплексною настановою та 

дороговказом для реформи управління персоналом на державній службі в Україні. Ця Стратегічна 

рамка містить три ключові складові: 

• Принципи державної служби, визначені проектом Закону України „Про державну службу” 

(нова редакція), які включають політичну нейтральність, професіоналізм, верховенство права, 

об’єктивність, лояльність, етичну поведінку, прозорість та інші, які слугували загальним 

дороговказом для розробки Стратегічної рамки; 

• Три базові „стовпи” Стратегічної рамки, які забезпечують реалізацію зазначених принципів 

і включають лідерство, професійну сталу державну службу та сприятливі умови праці 

державних службовців;

• Основу Стратегічної рамки – систему управління державною службою та інфраструктуру.

Ці елементи Стратегічної рамки схематично представлені на наступній сторінці. Далі у тексті про-

по нується до уваги детальний опис рекомендацій щодо впровадження Стратегічної рамки. 

 

Лідерство
• Лідерські компетенції 

• Спеціальне навчання

• Унікальні управлінські підходи

• Програми розвитку лідерства та управління

• Мережа лідерів

Професійна та стала державна служба
• Планування людських ресурсів

• Оцінка компетенцій для різних робіт

• Цільова підготовка

• Планування кар’єри

• Нові підходи до  класифікації посад та оплати праці

Сприятливі умови праці державних службовців 
• Оцінка діяльності та визнання здобутків

• Повага до особистості

• Налагоджена комунікація

• Робочий час

• Здорові та безпечні умови праці
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1) компонент 1: лідерство

Професійна спільнота управлінців (керівників) на державній службі відіграє провідну роль у 

трансформації підходів до управління людськими ресурсами в системі органів виконавчої влади. 

Це включає роль лідера як у впровадженні будь-яких ініціатив в межах майбутньої Стратегічної 

рамки щодо системи управління персоналом на державній службі, так і у забезпеченні постійних 

послідовних зусиль щодо просування культурних змін, які потрібні для створення умов, що укорінять 

нові підходи до управління персоналом на державній службі.

Для того щоб виконувати цю роль, керівники усіх рівнів самі повинні мати відповідну підтримку та 

спроможність це робити. Йдеться, зокрема, про відповідні навички, професійне навчання та інші 

механізми підтримки, як, наприклад, інструменти та поради експертів з управління персоналом. 

Потреби вищих керівних кадрів, тобто державних службовців першої та другої категорії посад, будуть 

відрізнятися від потреб на інших рівнях державної служби, тому це потрібно враховувати під час 

впровадження будь-яких рекомендацій, і це може потребувати спеціальних підходів при управлінні 

персоналом згаданих категорій посад. 

У рамках цього компоненту та Стратегічної рамки під професійною спільнотою управлінців маються 

на увазі державні службовці – керівники структурних підрозділів всіх рівнів (на адміністративних 

посадах), в тому числі державні секретарі або заступники міністрів. 

Наступні рекомендації спрямовані на розвиток лідерства.

Рекомендація № 1
 Визначити набір компетенцій щодо лідерства управлінців як основу для всіх видів діяльності 

з управління людськими ресурсами для цієї групи. 
 Ці компетенції лідерства будуть включати як поточні обов’язки керівників, так і компетенції, потрібні 

для реформи управління персоналом. Вони повинні відображати якості, які будуть відповідати 

баченню нової державної служби та „портрету” успішного лідера на різних управлінських рівнях 

на державній службі. Варто було б включити опис бажаних типів поведінки та таких, які є 

неприйнятними, для того щоб розпочати процес навчання та „просування” того типу лідерства, 

який державна служба хоче запроваджувати. 

 В інших країнах існують моделі, які на початку реформи можна вивчити та використати, адаптуючи 

до українських реалій. Для розробки остаточної моделі потрібно провести широкі консультації з 

керівними кадрами на державній службі щодо набору компетенцій, аби сприяти їх сприйняттю 

(„привласненню”) та запровадженню в управлінській діяльності. 

 Ці компетенції керівних кадрів стануть ключовим елементом управління людськими ресурсами. 

Наприклад, компетенції „Управління людьми” та „Цінності й етика” є основними і для поточного 

управління, і для реформи. Вони будуть використовуватись як кваліфікації управлінців і будуть оціню-

ватись при прийомі на роботу та просуванні по службі. Рівень або ступінь компетентності буде 

відрізнятися залежно від рівня менеджера в ієрархії керівників в системі органів державної влади. 

 Ця компетенція буде також враховуватися під час оцінювання роботи менеджера, буде складовою 

навчальних планів та програм розвитку та використовуватися як критерій для спеціальних 

програм заохочення („винагородження та визнання”).

 Рекомендовано, аби комісія (робоча група) у складі високопосадовців очолила впровадження цих 

змін за підтримки Головдержслужби. Важливо, щоб ця Комісія мала широке представництво для того, 

аби гарантувати, що компетенції лідерства відображають далекоглядне та всеохопне лідерство. 

 Продукти: Звід (перелік) компетенцій. Інші комунікаційні інструменти, як-от: компакт-диски та 

оприлюднення на відповідних веб-сайтах компетенцій лідерства та посібника з їх використання 

на відповідному веб-сайті. 

 Пріоритетність: висока, оскільки це буде першим кроком у побудові спроможності лідерства. 

Рекомендація № 2
 На основі компетенцій лідерства провести у два етапи оцінювання потреб у професійному 

навчанні професійної спільноти управлінців.
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 Під час першого етапу слід здійснити оцінку потреб управлінців вищого рівня. Другий етап має 

охопити управлінців середнього та базового рівня. Оцінювання потреб можна провести за 

допомогою опитування професійної спільноти управлінців, а також вищих урядових керівних кадрів. 

Можна використовувати й інші джерела інформації для ідентифікації прогалин у компетенціях, такі 

як звіти, результати інших досліджень та інформацію від інших зацікавлених сторін – неурядових 

організацій (надалі – НУО), дослідницьких центрів, або іноземних експертів та партнерів. 

 Компетенції лідерства повинні стати основою для розробки змісту програм спеціального 

професійного навчання (тренінгів) для професійної спільноти управлінців. 

 Продукт: Стратегія та методика оцінки потреб.

 Пріоритетність: висока, оскільки це має бути враховано у програмах спеціального професійного 

навчання (тренінгах), які розроблятимуться у рамках Школи вищого корпусу державної служби 

при Головдержслужбі, яку планується відкрити восени 2008 року. Другий етап оцінювання потреб 

повинен розпочатися якомога швидше після закінчення першого етапу. 

Рекомендація № 3
 Розробити та запровадити програми з розвитку лідерства та менеджменту для вищих 

посадових осіб та керівників середньої ланки.
 Державна служба має постійну потребу у розвитку управлінців усіх рівнів (вищого, середнього 

та базового). Оскільки роль керівників вищого та середнього рівнів буде основною під час 

запровадження Стратегії рамки щодо системи управління персоналом на державній службі, то 

саме їхньому розвитку має надаватися пріоритет.

 Дієвим засобом розвитку є запровадження спеціальних програм, які дозволять керівникам 

отримати необхідний досвід та пройти навчання, яке підготує їх до нових умов праці та роботи 

на більш високих посадах. Ці програми можуть передбачати подальший розвиток процедури 

стажування, яка передбачена чинним Законом України „Про державну службу”. 

 Потреби менеджерів середнього рівня відрізняються від потреб менеджерів вищого рівня, 

тому дизайн програм повинен бути розроблений так, щоб відповідно враховувати ці потреби. 

Обидві програми мають бути розроблені з метою розвитку компетенцій лідерства, які описані в 

рекомендації № 1. 

 Основними елементами кожної з програм будуть:

• Формальне навчання, виконання завдань для різних типів посад із збільшенням рівня від-

повідальності у різних організаційних контекстах.

• Регулярний моніторинг діяльності.

• Призначення ментора або тренера3, який є керівником вищого рівня.

• Просування тих учасників, які успішно завершили програму. Це просування має здійснюватися 

без конкурсу, оскільки метою програми є розвиток особи, досягнення нею відповідних 

компетенцій; оцінка успіху учасників може бути проведена без офіційного конкурсного 

процесу. Такий підхід також стимулює кандидатів брати участь у програмі та є більш 

ефективним. 

• Методологія роботи з учасниками програми, які не досягли успіху. Потрібно зробити серйозні 

спроби, аби визначити посаду, яка буде відповідати рівню компетенції людини. 

 Управління цими програмами має бути децентралізованим з метою забезпечення результативного 

впровадження програмами в системі органів виконавчої влади та гарантування скоординованого 

та єдиного підходу до розвитку професійної спільноти управлінців. 

3 Ментор – радник для учасника, пояснює вищі управлінські та ширші організаційні перспективи, допомагає 
учаснику відкривати можливості, розширювати коло спілкування, обговорює різноманітні питання. Ментор 
може працювати з учасником протягом тривалого часу, охоплювати різні етапи розвитку кар’єри учасника 
доти, доки сторони вважають це корисним. 

 Роль тренера полягає у допомозі учаснику набути специфічних навичок або компетенцій та наданні настанов 
у процесі їх розвитку та засвоєння. Зазвичай ці стосунки є більш обмеженими у часі – залежать від того, 
чи досягнув учасник очікуваних, узгоджених з тренером цілей чи результатів. Якщо так, то така взаємодія 
завершується. 

 Ані ментор, ані тренер не є керівниками учасників. 
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 Для обох програм процес має бути наступним:

A. В органах влади має проводитися прозорий та відкритий конкурс для відбору учасників 

програми. Рекомендується розробити інструмент для оцінки, який буде визначати потенціал 

розвитку кандидата для роботи на вищих рівнях, та інші інструменти оцінки, як-от інтерв’ю, 

оцінка попередньої діяльності, рекомендації керівників і т.д. 

Б. Має бути розроблений індивідуальний план навчання та розвитку для кожного учасника, 

якого відібрано для участі у програмі. Цей план буде включати компетенції, які необхідно 

розвинути та інформацію про те, як це треба робити, включаючи спеціальні тренінги, 

завдання тощо. 

В. Установа на центральному рівні, яка управлятиме програмою, має відслідковувати прогрес 

учасників та обговорюватиме з їхніми керівниками різні завдання, щоб гарантувати дотримання 

плану та оцінювання по його завершенні. Ця організація також має бути відповідальною за 

процес просування по службі та відповідне призначення учасника на посаду. Вона також має 

розглядати випадки, коли учасники не досягатимуть успіху в програмі. 

 Продукт: Описи двох програм, включаючи їхній зміст, процеси та процедури. 

 Пріоритетність: Висока, оскільки розвиток керівників на державній службі є ключовим питанням 

для реформи. Для того, щоб мати адекватну кількість добре підготовлених потенційних кандидатів 

для посад вищого управлінського рівня впродовж наступних декількох років, пріоритетне 

значення має фінансування та ресурсне забезпечення Програми розвитку керівників середнього 

рівня. Це стане ключовим інструментом планування наступництва. 

Рекомендація № 4
 Створити мережу лідерів для вищих керівних кадрів професійної спільноти управлінців.
 Ця мережа має бути засобом продовження розвитку спроможності лідерства та пропонувати 

уряду дієвий механізм обговорення важливих питань, таких як: напрями діяльності, пріоритети та 

інші ключові питання. Вона також стане для вищих керівних кадрів постійно діючим форумом для 

обміну досвідом, інформацією та консультування з колегами. 

 Ця мережа може діяти завдяки регулярним зустрічам, спеціальним семінарам та тренінгам, шляхом 

спілкування в інший спосіб, як от через спеціальний веб-сайт (наприклад, в межах Школи вищого 

корпусу державної служби), присвячений нагальним потребам та інтересам цієї спільноти. 

 Продукт: Стратегія для розвитку мережі.

 Пріоритетність: середня. Це питання не є першочерговим, але має середній пріоритет, оскільки 

є найкращим механізмом для постійного підживлення сталого розвитку спроможності до 

лідерства. 

Рекомендація № 5
 Запровадити новий підхід до управління людськими ресурсами вищих керівних кадрів шляхом:

• чіткого визначення ролі Головного управління державної служби України у спрямуванні 
та координації управління вищими керівними кадрами як певної професійної спільноти;

• вдосконалення процесів набору та просування по службі на основі нових ключових 
компетенцій лідерства та чітких посадових обов’язків, включаючи запровадження 
спеціальних умов набору та просування по службі посадових осіб першої та другої 
категорії посад;

• перегляду процесу щорічної оцінки діяльності, запровадження угод щодо діяльності 
кожного службовця першої та другої категорії посад, надання премій на основі 
результатів обов’язкової задокументованої оцінки діяльності, а також проведення в усіх 
органах виконавчої влади щорічного моніторингу та аудиту (контролю) самого процесу 
оцінювання.

 Цей новий підхід орієнтований на першу, другу, третю та четверту категорії посад. 

 У багатьох країнах Європи та Північної Америки існує окремий порядок управління персоналом 

для державних службовців найвищих рівнів (вищого корпусу державної служби). Управління у 
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цьому випадку здійснюється централізовано або колегіально з метою забезпечення стабільності, 

відповідного рівня професіоналізму та щоб дозволити уряду мати необхідну гнучкість у 

використанні в разі потреби цього персоналу в системі центральних органів виконавчої влади, 

забезпечувати відповідність складу цієї групи вимогам уряду, що постійно змінюються. 

 Крім того, у більшості урядових систем використовують й інші особливі підходи до управління 

найвищими керівними кадрами на державній службі.

 Для цих цільових груп рекомендовано використовувати особливі підходи у таких двох сферах, 

як централізоване управління процесом набору й просування по службі та запровадження 

спеціалізованих процесів щорічної оцінки та відповідної оплати праці за результатами діяльності. 

 Щодо процесу набору, то рекомендується використовувати ключові компетенції та основні 

вимоги до роботи в процесі відбору, який відбувається централізовано. Для першої категорії 

рекомендується проводити звичайний процес набору на роботу та просування на основі 

конкурсного відбору з-поміж службовців, які мають відповідні ранги державних службовців. 

Цей процес має очолювати Відбірковий комітет у складі високопосадовців, а управляти – 

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби. 

Цей центральний орган має робити подання щодо призначення або просування в цій категорії 

Кабінетові Міністрів України. 

 Інший варіант – це встановити процес, за якого рекомендації щодо призначення на посади 

першої категорії надходять з різних джерел. Однак, це буде вимагати письмового пояснення 

щодо того, чи відповідає саме ця рекомендована особа вимогам компетенцій лідерства для цього 

рівня керівників. Така інформація подаватиметься до вищезазначеного центрального органу та 

буде розглядатися Відбірковим комітетом у складі високопосадовців, який буде надавати Кабінету 

Міністрів України рекомендацію щодо призначення та просування. 

 Для посад другої, третьої та четвертої категорій рекомендується запровадити окремий Відбірковий 

комітет у складі високопосадовців. Комітети повинні мати одного або двох членів, які будуть 

включені в усі процеси, та інших членів, які будуть призначатися залежно від місця знаходження 

посади, для найвищих посад – державні секретарі та інші керуючі персоналом, а для нижчих 

категорій – інший високопосадовець з міністерства, та ще один член відповідного рівня з іншого 

міністерства. Відбірковий комітет буде рекомендувати призначення або просування кандидатів 

для затвердження Головдержслужбою. 

 Також може існувати загальний процес щорічного конкурсного відбору для державних службовців, 

які мають достатню кваліфікацію для просування на вищі рівні на основі ключових компетенцій. 

Коли з’являються відповідні вакансії, державний секретар у відповідному міністерстві, де є 

вакансія, розглядає кваліфікованого кандидата (неформальний відбірковий процес) і, якщо людина 

відповідає вимогам, її призначають на посаду. Очікується, що державний секретар надаватиме 

пояснення, чому кандидат не підходить на посаду і кандидату, і спеціально уповноваженому 

центральному органу виконавчої влади, відповідальному за дану групу управлінців. Це може 

бути варіацією підходу щодо кадрового резерву, передбаченого чинним Законом України „Про 

державну службу”.

 Щодо процесу щорічної оцінки та відповідної оплати праці, повинен існувати формальний 

процес між працівником та його керівником, коли укладається угода щодо діяльності, яка чітко 

визначає цілі та завдання на наступний рік, який буде оцінюватися. Ця угода має бути пов’язана 

з обов’язками та відповідальністю працівника, описаними у конкретних посадових інструкціях та 

стратегічних пріоритетах (цілях політики) міністерства або іншого органу виконавчої влади. Угода 

також визначає критерії, які будуть використані під час оцінки діяльності особи. 

 У випадку посад першої категорії (після реформи системи класифікації посад), це може бути 

угода між державним службовцем та Начальником Головдержслужби або визначеною особою 

у Секретаріаті Кабінету Міністрів, що займає неполітичну (адміністративну) посаду. При цьому 

міністр чи інший керівник організації на політичній посаді надаватиме свою точку зору в процесі 

оцінювання державного секретаря або іншого державного службовця першої категорії. 

 Процес оцінки діяльності працівника на керівній посаді має також ґрунтуватися на відповідних 

компетенціях лідерства. Наприкінці періоду оцінювання має буде підготовлено звіт про оцінку 
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діяльності, а результати цієї оцінки мають визначати розмір премії, яку отримуватиме відповідна 

особа з числа вищих керівних кадрів.

 У зв’язку з цим рекомендується при зміні системи оплати праці, яку описано у компоненті 

„Професійна та стала державна служба”, визначити спеціальні умови для оплати праці вищих 

керівних кадрів на державній службі.

 Необхідно розробити настанови або правила, які визначатимуть, як використовуватиметься план 

оплати праці для управлінців вищого рівня.

 Рекомендується також, щоб центральний орган, який управлятиме цією групою управлінців, 

вимагав від міністерств та інших органів виконавчої влади звітування щодо обов’язкового 

виконання процесу оцінки діяльності до виплати премій, і щоб цей орган проводив регулярний 

моніторинг процесу оцінки діяльності та оплати праці. 

 Продукти: Стратегії управління процесами набору та просування по службі, а також процесами 

оцінки діяльності та оплати праці для професійної спільноти лідерів.

 Пріоритетність: висока, зважаючи на ключову роль цієї групи у реформі та потребу 

структурованого процесу для призначення неполітичних заступників міністрів або державних 

секретарів міністерств. 

 Також, варто посилити роль та спроможність кадрових підрозділів як стратегічних підрозділів з 

управління людськими ресурсами, здатними бути лідерами на шляху реформування державної 

служби. Наявна потреба у зміні логіки роботи: від роботи з трудовими угодами до роботи з 

персоналом (рекомендації № 14, 25, 31, 35-41).

 

2) компонент 2: професійна та стала державна служба 

Побудова професійної, життєздатної та орієнтованої на результат державної служби вимагатиме 

вдосконалення підходів, які використовуються для залучення, відбору, навчання, розвитку та 

управління державними службовцями. У деяких випадках це також вимагатиме запровадження 

нових підходів до управління людськими ресурсами. Ці зміни будуть спрямовані на забезпечення 

відповідності європейським стандартам. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Продумана та дієва система класифікації посад державних службовців поєднує організаційну 

структуру та розподіл обов’язків зі стратегічними та операційними (робочими) планами та пріо-

ритетами організації. 

Ці обов’язки визначаються з метою досягнення очікуваних результатів, і підтримуються на рівні планів 

організації. Класифікація є основою для виконання інших функцій управління людськими ресурсами, 

закладаючи підґрунтя для порівняльних досліджень, необхідних для обґрунтування встановлення 

розмірів оплати праці державних службовців, для визначення кваліфікацій чи компетенцій при наборі 

та просуванні, навчанні та розвитку, для встановлення цілей при оцінці роботи та для управління 

діяльністю державних службовців. Класифікація посад також дозволяє визначити кар’єрний шлях для 

працівників, що є важливим засобом утримання працівників на державній службі. 

Наступні рекомендації спрямовані на вдосконалення системи класифікації посад.

Рекомендація № 6
 Розробити та закріпити на законодавчому рівні новий підхід до класифікації посад на дер жавній 

службі, який ґрунтується на функціях, що їх виконують державні службовці, а не на правовому 
статусі органів влади, та який включатиме організаційну структуру, но ву методологію опису 
посадових обов’язків та розроблення настанов щодо стандартів кла си фі кації для оцінювання 
відносної вартості всіх нових та/або існуючих посад на державній службі. 
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 Цей новий підхід буде включати опис структури організацій та посад, написання посадових 

інструкцій, орієнтованих на результати, які співвідносяться з цілями організації, зі складністю, 

рівнем відповідальності та обсягом зусиль, необхідних для виконання роботи. Він також включатиме 

використання стандарту класифікації або настанов, які встановлюють цілі та послідовні критерії, 

що повинні використовуватися для визначення посадових обов’язків та відносної вартості усіх 

робіт в системі державної служби, а це, зрештою, визначатиме рішення щодо класифікації посад.

 Впровадження нової системи класифікації посад в органах виконавчої влади є найсуттєвішим 

зрушенням, що вимагає значних ресурсів та зусиль. Можна рекомендувати дотримуватися 

поетапного підходу у розвитку та реалізації нової системи. Це дозволить мінімізувати негативний 

вплив чи збої в роботі, які реформа може спричинити.

 Класифікація посад також напряму пов’язана з системою оплати праці державних службовців. 

Іншими словами, базова заробітна плата (посадовий оклад) працівника визначається рішенням 

щодо класифікації певної посади, яку займає або на яку призначений працівник. Питання доплати 

за ранг варто переглянути з метою включення її до класифікаційної схеми (плану класифікації). 

Нова система класифікації також дозволятиме порівняння різних типів посад зі схожими посадами 

на ринку праці для встановлення конкурентних ставок заробітної плати. 

 Продукти: Стратегія класифікації посад державних службовців, включаючи настанови та тренінги 

з організаційної структури, написання посадових інструкцій, класифікація робіт для керівників, 

працівників та фахівців з управління персоналом („кадровиків”). 

 Пріоритетність: Висока, оскільки це закладає підґрунтя для всіх інших процесів управління 

людськими ресурсами. Без докорінного реформування класифікації посад державних 

службовців можуть відбутися лише незначні зміни у системі управління персоналом на 

державній службі України.

ОПЛАТА ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Одним з найважливіших елементів Стратегічної рамки щодо системи управління персоналом на 

державній службі, який впливає на здатність уряду залучати та утримувати висококваліфікованих 

працівників на державній службі, є оплата праці (компенсаційний пакет, який пропонується 

працівникові). 

Це, певна річ, не єдиний фактор, який визначає, чи піде людина на державну службу і чи залишиться 

на ній, оскільки важливими є також інші фактори, такі як кар’єрні можливості, умови праці та 

справжнє бажання служити народу або покращувати якість життя громадян. Однак, якщо заробітна 

плата та підхід до оплати праці є менш привабливими у порівнянні з іншими секторами, то це буде 

справжньою перешкодою для набору та утримання кваліфікованих кадрів. 

Рекомендації щодо оплати праці державних службовців є такими.

Рекомендація № 7
 Визначити нові настановчі принципи щодо політики оплати праці державних службовців 

(включаючи посадові оклади, доплати, надбавки та премії), згідно з якими оплата праці на 
державній службі має бути конкурентною порівняно з іншими секторами економіки, але не 
найвищою, має відображати відносну вартість усіх видів праці на державній службі, включати 
норми щодо заохочення та бути реалістичною з точки зору наявних бюджетних ресурсів. 

 Більшість розвинених країн дотримуються певних принципів політики оплати праці, які 

рекомендовані і для державної служби України. Вони включають наступні: 

• Оплата праці державних службовців повинна бути конкурентною, але не найвищою у 

порівнянні з подібною роботою на ринку праці. Вона повинна приваблювати кваліфікованих 

кандидатів на посади державної служби та утримувати відповідних державних службовців 

на їхніх посадах. При здійсненні порівняння та аналізі оплати праці на державній службі з 

іншими секторами потрібно звертати увагу не лише на заробітну плату, але й на повний 

компенсаційний пакет, який включає заробітну плату, премії, пенсії, пільги та інші виплати. 

• Оплата праці повинна відображати відносну вартість усіх посад державних службовців у 

відповідності до системи класифікації посад. 
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• Повинні існувати стимули для відмінної діяльності. Це може використовуватися для того, щоб 

визнавати якість виконання обов’язків, посилювати належну поведінку, стимулювати інновації 

або інші цінності в організації. 

• Визначення загального рівня оплати праці державних службовців повинно бути реалістичним 

(здійсненним) та сталим у довгостроковій перспективі. 

 Для того щоб розглядати можливість зовнішнього порівняння, необхідно запровадити нову сис-

тему класифікації посад на державній службі. Коли будуть підготовлені описи посадових обов’язків 

(посадові інструкції), а посади – класифіковано, тоді можна буде об’єктивно порівняти роботу на 

державній службі з подібною діяльністю в інших секторах економіки. Це порівняння, зазвичай, 

здійснюють за допомогою досліджень щодо заробітної плати. Аналіз цієї інформації допоможе 

визначити відповідний рівень оплати праці для різних типів посад на державній службі. 

Рекомендація № 8
 Орієнтуватися на запровадження системи оплати праці на усіх посадах, за якої посадовий 

оклад складатиме 85% заробітної плати. 
 У більшості індустріальних країн відбулися зміни у напрямку більшої інтеграції різних елементів 

оплати праці, таких як премії, які раніше розглядалися окремо. Наприклад, доплата за вислугу 

років на державній службі в Україні могла би інтегруватися у межі системи посадових окладів. 

Ця система посадових окладів має складатись із ставок посадового окладу: від мінімальної 

ставки до максимальної, включаючи різні проміжні ставки між ними. Індивідуальний посадовий 

оклад має зростати у межах тарифної сітки на річній основі доки не сягне максимальної став-

ки. Рекомендується переглянути окремі елементи оплати праці, крім надбавки за ранг, для їх 

інтегрування у гарантовану ставку заробітної плати державних службовців. Ранг має бути вра-

ховано у плані класифікації, про який йдеться у рекомендації № 6. Цільова базова ставка заробітної 

плати (посадовий оклад) має складати мінімум 85% від загальної потенційної заробітної платні.

Рекомендація № 9
 Переглянути політику преміювання державних службовців за виконану роботу з метою 

запровадження окремих преміальних фондів та спеціальних підходів до цільових категорій. 
 Винагорода за виконану роботу за допомогою „компенсаційних планів” (комплексу складових 

оплати праці) вимагає існування добре налагодженого процесу щорічної оцінки діяльності, про 

який йдеться у компоненті „Сприятливі умови праці державних службовців”. Також рекомендується, 

аби премія за виконану роботу складала невеликий процент від базової заробітної плати 

(посадового окладу) - не більше ніж 15% для державних службовців всіх категорій крім першої 

та другої, для яких можна пропонувати підвищення у 25%. Також премія за виконану роботу має 

визначатися один раз на рік за результатами щорічної оцінки.

 Для того щоб запобігти зловживанням при оплаті праці за результатами діяльності, доцільно виді ли ти 

окремий преміальний фонд, який відображатиме загальну оплату, яка очікуватиметься за зви чайного 

(очікуваного) характеру виконання роботи та її відповідного оцінювання (розподілу рейтингів). 

Рекомендація № 10
 Переглянути план пенсійного забезпечення державних службовців як один з елементів 

загального пакету оплати праці з точки зору перспективи сталості, реалістичності 
(здійсненності) та справедливості (рівності). 

 У світлі рекомендованих принципів для системи оплати праці, таких як здійсненність та надійність, 

та у відповідності до Закону України від 8 вересня 2005 року № 2866 „Про забезпечення рівних 

прав та можливості для жінок і чоловіків”, необхідно переглянути такий елемент сучасної 

української політики оплати праці, як пенсійне забезпечення. За існуючих правил, для того щоб 

мати змогу отримувати пенсію, чоловіки повинні працювати на 5 років довше, ніж жінки. Цей 

підхід може спричинити ранні втрати кваліфікованих кадрів — жінок та бути непривабливою 

характеристикою системи оплати праці для чоловіків4. 

4 Під час публічного обговорення неодноразово учасниками висловлювалася думка, що підвищення пенсійного 
віку для жінок – не на часі (у суспільстві немає гендерної рівності).
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 Продукти: Стратегія оплати праці державних службовців. Методологія та інструменти для 

порівняльних досліджень щодо оплати праці.

 Пріоритетність: висока, оскільки це питання є першочерговим для забезпечення спроможності 

уряду залучати кваліфікованих кандидатів та утримувати професійних державних службовців.

ПЛАНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
План управління персоналом не існує у вакуумі і має узгоджуватись із стратегічними та операційними 

цілями та пріоритетами організації. Керівники повинні на щорічній основі уважно розглядати й 

аналізувати стратегічні та операційні плани організації з метою оцінки впливу та потреб у персоналі.

Аналіз також має включати оцінку зовнішнього та внутрішнього середовищ, аби можна було 

оцінити умови ринку праці у більш широкому контексті, фактори, які впливають чи будуть 

впливати на державну службу, демографічні аспекти тощо. Це дозволяє розробити стратегію 

щодо людських ресурсів для гарантування наявності необхідного складу кваліфікованих 

працівників у відповідності до існуючих чи майбутніх потреб організації. Під час оцінювання 

складу персоналу, керівництво має зважати на такі питання як типи професійних груп та 

різноманітність необхідного персоналу.

Інтеграція стратегічного та операційного планування зі стратегіями управління персоналом буде 

важливим чинником розбудови та посилення спроможності державної служби надавати якісні 

послуги громадянам України. 

Наступні рекомендації спрямовані на розвиток планування людських ресурсів на державній службі. 

Рекомендація № 11
 Встановити вимогу для всіх центральних органів виконавчої влади щодо обов’язкового 

розроблення стратегії управління людськими ресурсами на щорічній основі, які будуть 
пов’язані із загальними стратегічними та операційними (поточними) планами кожного органу 
влади.

 Типова стратегія управління персоналом мала б включати такі елементи:

• Опис внутрішнього та зовнішнього середовища та відповідні впливи на організацію та її 

персонал, а також врахування стратегічних пріоритетів уряду. 

• Інформація щодо операційних планів організації та пріоритетів, які впливають на персонал, 

наприклад, такі фактори як нові завдання міністерства, припинення виконання певних 

функцій, види персоналу та типи навичок, що можуть знадобитися і т.д. 

• Дані та інформація щодо наявних людських ресурсів в організації та їх опис за такими 

параметрами як демографія, прогнозований вихід на пенсію, потреби у навчанні, дані щодо 

кількості тощо. Для того, щоб продемонструвати поточний стан персоналу в організації, 

може бути також включена інформація щодо тенденцій набору на роботу, вакансій або іншої 

діяльності з управління персоналом.

• Аналіз наявних людських ресурсів в організації у порівнянні з поточними або майбутніми 

потребами, які визначені в операційних планах та пріоритетах. Визначення потреб.

• Спеціальні заходи та відповідні плани, які будуть впроваджені з метою ліквідації прогалин/ 

задоволення потреб або врахування очікуваного впливу на персонал. Як правило, тут 

враховуватимуться необхідні ресурси та прогнозовані терміни для впровадження цих заходів, 

а також критерії для оцінювання успіху. 

• Опис процесів моніторингу та звітування для стратегії управління людськими ресурсами в 

організації. 

Рекомендація № 12
 Розробляти щорічну загальноурядову стратегію управління людськими ресурсами, яка має 

ґрунтуватися на стратегіях управління персоналом усіх центральних органів виконавчої 
влади. 
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 Усі органи виконавчої влади повинні надавати стратегії управління персоналом спеціально 

уповноваженому центральному органу виконавчої влади, який розгляне їх та оцінить загальну 

ситуацію, визначить, чи потрібними є загальноурядові стратегії або дії та звітуватиме перед урядом 

про загальну ситуацію щодо спроможності персоналу. Ці стратегії визначатимуть заходи з набору 

та навчання для організацій та службовців вищого рівня. Вони також спрямовуватимуть загально 

урядову діяльність щодо набору, навчання та розвитку, такі як, наприклад, Програми розвитку 

лідерства та менеджменту. Ця загальноурядова стратегія може бути включена до річного плану 

Головного управління державної служби України. Ця інформація також буде корисною для уряду 

при бюджетному плануванні. 

Рекомендація № 13
 Вдосконалити збір даних та звітування щодо людських ресурсів на державній службі 

з метою ефективної підтримки планування людських ресурсів, управлінських заходів 
щодо персоналу та моніторингу як на рівні окремих органів виконавчої влади, так і на 
рівні уряду в цілому. 

 Дієве управління та планування людських ресурсів також залежить від наявності відповідних, 

точних та своєчасних даних та інформації щодо персоналу. Така інформація, як особові 

справи державних службовців, інформація щодо посади та кадрових процесів є прикладами 

інформації, що сприятиме ефективному управлінню та плануванню людських ресурсів. Доцільно 

вжити заходів для стандартизації даних, що збираються та по яких звітують центральні органи 

виконавчої влади, вивчити технологічні аспекти введення одиничних даних у комп’ютерні 

системи, враховуючи зв’язок даних по різних ОВВ. Вдосконалення збору якісних та кількісних 

даних та відповідне звітування дозволить посилити здатність уряду проводити дослідження 

якості умов праці на державній службі – як, наприклад, дослідження бар’єрів, перешкод для 

вступу на державну службу, про що йдеться у рекомендації №19. Крім того, така інформаційна 

система сприятиме постійному всеохоплюючому та результативному моніторингу. Зрештою, 

вдосконалення збору даних щодо людських ресурсів складатиме підґрунтя для майбутнього 

розвитку стратегії з управління знаннями.

 Необхідно застосувати дії, щоб забезпечити доступність інформації для підтримки процесу 

планування персоналу в усіх організаціях. 

Рекомендація № 14
 Сприяти тому, аби керівники кадрових служб та відповідні структурні підрозділи відігравали 

більш стратегічну роль при плануванні людських ресурсів на державній службі. 
 Управлінці вищого рівня потребуватимуть підтримки при плануванні персоналу, і це, зазвичай, 

є завданням фахівців структурних підрозділів з управління персоналом. Виконання такої ролі 

також має включати збір та звітування щодо необхідних даних про людські ресурси (відповідно 

до рекомендації №13). Необхідним є забезпечення виконання таких функцій „кадровиків” та 

проведення відповідного навчання для них (як це і пропонується у блоці „Система управління 

державною службою та відповідна інфраструктура”).

 Продукти: Стратегія планування людських ресурсів на державній службі як на рівні окремих 

організацій, так і на рівні уряду, включаючи впровадження самого процесу планування. Слід 

розробити настанови щодо планування, визначити інструменти, організувати тренінги для 

менеджерів та кадровиків. 

 Пріоритетність: висока.

ПРИЙНЯТТЯ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ТА ПРОСУВАННЯ ПО СЛУЖБІ
Вдосконалення системи класифікації посад та оплати праці державних службовців, а також 

запровадження планування людських ресурсів закладає підґрунтя для того, аби державна служба 

в Україні мала більше можливостей для визначення своїх потреб щодо персоналу, планів для 

набору або розвитку необхідних ресурсів, більш чіткого визначення та зв’язку кваліфікаційних 
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вимог при відборі персоналу із реальною роботою, яку потрібно виконувати, та залучення 

кандидатів за допомогою посиленої політики оплати праці. Наступний крок має гарантувати 

те, що процеси, які використовуються для відбору персоналу, відповідають законодавству, 

включаючи Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливості для жінок і чоловіків”, 

і те, що вони є справедливими, прозорими, не зазнають політичного впливу та є дієвими при 

відборі потрібної для роботи особи. Наступні рекомендації спрямовані на вдосконалення набору 

та просування на державній службі.

Рекомендація № 15
 Визначити систему незалежного моніторингу та звітування з питань політичної нейтральності 

та ефективності процесів набору та просування на державній службі. 
 Для того щоб забезпечити політичну нейтральність державної служби та об’єктивну оцінку 

ефективності процесів набору на роботу та просування на державній службі, рекомендується 

створити незалежну систему для моніторингу та врегулювання питань політичного впливу при 

наборі та просуванні по службі. У багатьох розвинутих демократичних державах існує незалежний 

орган, який відповідає за виконання такої функції. 

 Продукт: Стратегія створення незалежного наглядового органу з питань політичної нейтральності 

державних службовців.

 Пріоритетність: висока. Деполітизація державної служби буде складним процесом, тому для 

його реального втілення необхідно мати сильну інституційну підтримку для моніторингу та дій у 

разі виникнення проблем від самого початку запровадження змін. 

Рекомендація № 16
 Посилити роль конкурсу як стандартного підходу до прийняття на державну службу та 

просування на державній службі та включити цей принцип до нової політики щодо прийняття 
на державну службу та просування.

 Вимога оголошувати вакансії є необхідною передумовою для забезпечення доступу до державної 

служби та прозорості процесу набору, прозорості прийняття на державну службу. Саме тому 

необхідно продовжувати таку практику. Однак існують інші принципи набору та просування, 

про які слід широко поінформувати та переконати усі зацікавлені сторони у необхідності 

впровадження нової стратегії реформування управління людськими ресурсами на державній 

службі в України. Ці принципи мають бути інтегровані у нову політику набору та просування на 

державній службі, яка забезпечить отримання посад на основі професійних заслуг та здобутків, 

справедливість, прозорість, відкритий конкурс та політичну незаангажованість. 

 Продукт: Політика щодо набору та просування на державній службі, яка забезпечить реалізацію 

вищезазначених принципів. 

 Пріоритетність: висока. Це буде важливим та чітким сигналом щодо нових умов найму та 

просування по державній службі. 

Рекомендація № 17
 Розробити нові комплексні інструменти оцінювання для процесів набору та просування по 

службі. 
 Оцінювання кандидатів є тією сферою, яка виграє від змін у процесах набору та просування по 

службі. Визначення більш чітких кваліфікацій, які стосуються роботи, вимагатиме більш досконалих 

інструментів оцінювання. І хоча знання Конституції та законодавства буде і надалі однією з 

вимог, специфічні знання, зумовлені посадовими обов’язками, які необхідно буде виконувати, 

та здатність чи спроможність відповідати різноманітним компетенціям вимагатиме інших типів 

інструментів оцінювання під час відбіркового процесу. Це може включати стандартизовані тести 

щодо компетенцій, які є спільними для усієї на державній службі або превалюють, є базовими; 

практичні тести; поведінкові опитування; ситуаційні опитування; центри оцінювання; обговорення 

з попередніми керівниками діяльності кандидатів тощо. Тому рекомендується розробити низку 

нових інструментів для використання під час процесу відбору. 
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 Враховуючи те, що на сьогодні не так багато кандидатів на державну службу (з-поза межами державної 

служби), доцільно відслідковувати використання нових інструментів оцінювання, для того, аби вони 

не зменшили кількість цих потенційних кандидатів. При тому, що нові інструменти мають сприяти 

більшій відповідності кандидатів та вимогам роботи, пройде певний час доки кумулятивний ефект від 

пропонованих змін допоможе залучити більшу кількість кандидатів до державної служби.

 Це та сфера знань, яку, якщо їх бракує, фахівці з управління персоналом мають розвивати та 

активно підтримувати процеси відбору кандидатів на заміщення посад державних службовців. 

 Продукти: Пакет нових інструментів оцінювання та відповідного тренінгу.

 Пріоритетність: середня.

Рекомендація № 18
 Вивчити можливості делегування на нижчі управлінські рівні в центральних органах вико нав-

чої влади повноважень щодо прийняття рішень стосовно набору та просування по службі. 
 Іншим питанням, яке варто дослідити, є можливість делегування повноважень щодо прийняття 

рішень про набір та просування по службі на нижчі рівні в центральних органах виконавчої 

влади. Це може зробити процес набору та просування по службі більш ефективним, наблизить 

процес прийняття рішень безпосередньо до рівня посади в системі та розвиватиме управлінські 

навички та спроможність. Це також дозволить вищому керівництву центральних органів влади 

зосередитися на прийнятті більш важливих стратегічних рішень та вирішення питань, які 

потребують саме їхньої уваги. 

 У цьому випадку рекомендується розробити таку угоду про делегування повноважень, в якій 

буде чітко визначено роль, обов’язки та відповідальність менеджерів середньої ланки, яким 

делеговано повноваження, та визначено інтенсивний процес моніторингу. 

 Продукт: Стратегія делегування повноважень щодо набору та просування по службі. 

 Пріоритетність: низька. Це стане актуальнішим і більш реальним, коли буде посилено спро-

можності менеджерів та професіоналів з управління персоналом. 

Рекомендація № 19
 Виявити та усунути наявні системні та фізичні перешкоди, які існують при наборі й просуванні 

на державній службі та які не дозволяють або не сприяють рівному доступу громадян України 
до державної служби. 

 У демократичних країнах фундаментальним принципом є те, що державна служба відображає 

склад суспільства. Це „відображення” суспільства сприяє довірі громадськості та їхньої впевненості 

у діяльності урядових інституцій. Якщо цього немає, тоді важливою складовою стратегії реформи 

управління персоналом має бути дослідження, чому це не так, та вжиття заходів для вирішення 

цього питання. Прикладом такої ситуації на державній службі в Україні може бути низька кількість 

жінок на вищих управлінських посадах, хоча є чимало жінок в тих категоріях, які є потенційними 

кандидатами для посад вищого рівня, а також необхідно розглянути питання вікової структури 

державних службовців на вищих адміністративних посадах.

 Продукти: Дослідження з метою визначити системні та фізичні перешкоди та рекомендації щодо 

того, як подолати перешкоди та/або покращити доступ. Тренінг для менеджерів та фахівців з 

управління персоналом. 

 Пріоритетність: низька.

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ
 Рекомендація № 20
 Визначити та встановити відповідальність за професійне навчання державних службовців без 

відриву від роботи та виробити загальноурядову політику щодо професійного навчання дер-

жавних службовців. 

 Одним з першочергових завдань є встановлення та визначення відповідальності за професійне 

навчання державних службовців без відриву від роботи. Наразі деякі міністерства та інші органи 
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виконавчої влади проводять навчання державних службовців шляхом наймання зовнішніх 

підрядників. Національна академія державного управління при Президентові України пропонує 

і програми підвищення кваліфікації, і програми здобуття вищої освіти (магістерські програми). 

Навчання також відбувається у десятках інших акредитованих вищих навчальних закладах. Система 

професійного навчання державних службовців включає також 23 центри перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій; більш ніж півсотні галузевих навчальних закладів 

вищої і післядипломної освіти. Головдержслужба працює над створенням Школи вищого корпусу 

державної служби. Важливо визначити, хто за який тип навчання відповідає. 

 Іншим фундаментальним елементом нової політики професійного навчання державних службовців 

має бути першочергова орієнтація на пріоритети уряду, вимоги й потреби конкретних органів 

влади та, зрештою, обов’язки державних службовців, які вони виконують на підтримку цих 

пріоритетів та операційних пріоритетів органів влади.

Рекомендація № 21
 Розробити більш структурований підхід до аналізу потреб у професійному навчанні 

державних службовців, включаючи як навчання без відриву від роботи, так і підвищення 
кваліфікації. 

 Іншим питанням, яке необхідно вирішити, є процес визначення потреб у навчанні державних 

службовців. Можна визначити три рівні професійного навчання. По-перше, навчання без 

відриву від роботи, що пов’язане з конкретною поточною діяльністю організації або пов’язане 

з конкретною роботою, яку виконує державний службовець. По-друге, навчання, яке може бути 

загальним для державної служби або уряду в цілому і ґрунтується воно на стратегічних планах 

або цілях уряду. По-третє, існує індивідуальне навчання, яке стосується кар’єрного розвитку або 

подальшого розвитку державного службовця. Крім того, є навчання у випадку, коли державний 

службовець повертається на роботу після тривалої відсутності. 

 Виглядає так, що наразі не існує структурованого підходу до визначення потреб у навчанні 

відповідно до вищезазначених трьох видів навчання. Деяка інформація має надходити 

завдяки новому процесу планування людських ресурсів та від добре функціонуючого процесу 

щорічної оцінки діяльності, однак структуроване оцінювання потреб також є необхідним для 

загальноурядових стратегій професійного навчання державних службовців.

 Запровадження структурованого процесу оцінки потреб посилить можливості уряду визначати 

конкретні потреби у навчанні та його пріоритети, а також бюджетні плани на підтримку відповідного 

навчання. Визначення пріоритетів у рамках професійного навчання також сприятиме процесу 

прийняття рішень щодо вибору типу навчання. Коли навчання передусім відповідатиме потребам 

та пріоритетам міністерства або уряду, зменшиться кількість випадків, коли державні службовці 

отримують вищу освіту, яка жодним чином не пов’язана зі стратегіями відповідного органу влади 

і уряду в цілому. Це також повинно вирішити проблему, коли після навчання працівники не мають 

можливостей роботи на відповідних їхній кваліфікації посадах. 

 Загальноурядова політика професійного навчання державних службовців стане дієвим засобом 

вирішення цих питань та проблем, пов’язаних з професійним навчанням 

 Продукти: Політика професійного навчання державних службовців, методологія оцінки потреб у 

професійному навчанні державних службовців та відповідне навчання.

 Пріоритетність: висока, оскільки якість державної служби потребує нових суттєвих навчальних 

програм. 

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
Рекомендація № 22
 Посилити існуючі механізми управління у сфері конфлікту інтересів, включаючи визначення 

вищої посадової особи, яка би відповідала за питання конфлікту інтересів; розробити чіткі 
настанови та процедури, врахувати питання лобіювання в уряді, працевлаштування після 
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припинення державної служби та уточнення обмежень стосовно політичної діяльності 
державних службовців.

 Професійна державна служба є тією, якій громадяни, яким вона слугує, довіряють та впевнені 

у доброчесності та етичній поведінці державних службовців. Дії та рішення професійного 

державного службовця повинні керуватися національними публічними інтересами, а не 

приватними інтересами особи. Державний службовець повинен вирішувати свої приватні справи 

таким чином, який демонструє громадськості, що вона може бути переконана в об’єктивності, 

неупередженості державного службовця.

 Для того щоб посилити існуючі механізми вирішення конфліктів інтересів на державній службі, 

необхідно розглянути наступні ініціативи:

• визначення службовця вищого рівня, який буде відповідати перед урядом за питання 

конфлікту інтересів. Це уможливить послідовність та єдність управління цим питанням та 

створить потужний експертний центр в уряді. Це також продемонструє громадськості та 

державним службовцям, що це питання є серйозним та важливим для уряду;

• розроблення детальних настанов та процедури щодо управління питаннями конфлікту 

інтересів в органах виконавчої влади; 

• розроблення законодавства, що стосуються конфлікту інтересів та врегулювання питань щодо 

працевлаштування після закінчення державної служби, лобіювання та уточнення обмежень 

щодо політичної діяльності державних службовців. 

 Продукт: Стратегія вирішення конфлікту інтересів на державній службі.

 Пріоритетність: висока, оскільки це питання є дуже актуальним, пов’язане з питанням запобігання 

корупції (органи влади працюють над розробкою відповідного законопроекту). 

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Рекомендація № 23
 Визначити рамки та принципи управління дисциплінарними питаннями, які би робили 

наголос на реабілітації державних службовців та покращенні їхньої поведінки. 
 Не зважаючи на усі зусилля зі створення професійної державної служби та середовища, яке сприяє 

результативності та якісному виконанню державними службовцями своїх обов’язків, завжди ма ти-

муть місце дисциплінарні ситуації. Коли державний службовець свідомо діє всупереч норм чинного 

законодавства або визначених правил або не виконує свої обов’язки, як це вимагається, керівництво 

повинно вживати заходів, щоб виправити таку поведінку та гарантувати, що це не повториться в 

майбутньому. Дисциплінарні питання не стосуються невиконання обов’язків через брак навчання, 

спроможності або необхідних засобів. Не є дисциплінарними проступки, що виникли внаслідок 

нечітких інструкцій, відсутності або нечіткого пояснення стандартів, або незаконних доручень. 

 Первинна мета дисциплінарних заходів – реабілітація державних службовців та покращення 

їхньої поведінки. Увага не має бути зосереджена на покаранні. 

Рекомендація № 24
 Розробити та включити питання дисциплінарного менеджменту у загальну програму 

навчання для вищого корпусу державної служби.

Рекомендація № 25
 Посилити роль „кадровиків” як радників для управлінців середньої ланки з питань дисцип-

лінарного менеджменту.
 Для вдосконалення процесу врегулювання дисциплінарних питань на державній службі необхідно 

надавати підтримку та навчання менеджерам щодо здійснення управлінських обов’язків, у тому 

числі щодо дисциплінарного менеджменту. Це має бути складовою навчання з лідерства.

 Настанови мають також включати консультативну підтримку фахівців з питань управління пер-

со налом щодо дисциплінарних питань. Тому, відповідні питання мають бути також включені до 
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прог рами навчання спеціалістів з управління персоналом, кадровиків, як це пропонується у ком-

поненті „Управління державною службою та відповідна інфраструктура” цієї Стратегічної рамки. 

Рекомендація № 26
 Встановити чіткі правила та процедури для державних службовців щодо дій у випадку отримання 

незаконних наказів (розпоряджень) та можливостей їх оскарження.

 Мають бути чіткі правила та процедури для державних службовців щодо порядку дій у разі 

отримання незаконних наказів (розпоряджень), оскарження безпідставних доручень або дій 

керівництва. Ці правила повинні гарантувати належний захист прав службовців та сприяти 

розвитку й підтримці справедливого та більш сприятливого клімату на робочому місці. 

 Продукти: Правила або процедури для державних службовців щодо порядку дій у разі отримання 

незаконних наказів (розпоряджень), навчальні модулі щодо порядку дій у разі отримання 

незаконних наказів (розпоряджень), які будуть включені до програми навчання з лідерства, 

процедури оскарження наказів керівництва.

 Пріоритетність: низька, оскільки на сьогодні це не є гострою проблемою. Пріоритетне 

впровадження рекомендацій щодо навчання (у рамках компоненту „Лідерство”) має призвести до 

покращення менеджменту дисциплінарних питань. 

3) компонент 3: сприятливі умови праці державних службовців

Сприятливі умови праці зумовлюють необхідну організаційну культуру, систему та інструменти, які 

дозволяють державними службовцями надавати найкращі послуги громадянам України та у повній 

мірі реалізовувати потенціал державних службовців. Вони також впливають на здатність організації 

як привабливого роботодавця (employer of choice) залучати відповідних кандидатів та утримувати 

найкращі людські ресурси й таланти. 

Лідерство в організації відіграє ключову роль у розбудові культури цієї організації. Лідери, або 

менеджери, мають моделювати типи поведінки, які повинні наслідувати усі працівники в організації. 

Вони мають також посилювати належну поведінку, реагувати на невідповідну поведінку та врегу-

льовувати конфлікти в організації. Ці ролі мають бути враховані при навчанні управлінців. Крім того, 

щорічна оцінка діяльності службовців, програми заохочення („винагород та визнання”) мають також 

використовуватися для посилення належної поведінки.

Не менш важливим елементом умов праці є практика спілкування. Керівники в усіх організаціях 

повинні гарантувати існування двостороннього обміну інформацією, що, наприклад, такі засоби, 

як регулярні наради, збори колективу використовуються не лише для інформування державних 

службовців про організаційні питання, але й для консультування зі службовцями з цих питань, для 

отримання точки зору та пропозицій державних службовців, їхнього внеску у процес прийняття 

усіх рішень, що впливають на них. Завдяки добре налагодженій комунікації в організації працівники 

розуміють, що від них очікується, та мають регулярний зворотній зв’язок щодо результатів своєї 

роботи (знають, як і чому саме так оцінюється їхня діяльність, що необхідно покращити тощо). 

Сприятливі умови праці передбачають також повагу до особистості у тому сенсі, що індивідуальні 

права дотримуються через наявність механізмів оскарження, та існує підтримка різноманітності 

(різноманітного представництва) на державній службі. Адже у статті 3 Конституції України зазначено: 

 „Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави”.

Зрештою, умови праці мають бути безпечним та здоровим для працівників з точки зору професійної 

безпеки та безпечного навколишнього середовища. Хоча ці питання і впливають на компонент 

„Сприятливі умови праці” державних службовців, вони не розглядаються у цій Стратегічній рамці, але 

можуть потребувати уваги в подальшому.

Наступні рекомендації спрямовані на розвиток і підтримку сприятливих умов праці на державній службі. 
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ЩОРІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА АТЕСТАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Рекомендація № 27
 Переглянути та модифікувати процедуру щорічної оцінки роботи для того, аби ця процедура 

забезпечувала змістовне спілкування між державними службовцями та їхніми керівниками, 
встановлювала чіткі, вимірювані та обґрунтовані завдання діяльності на відповідних посадах, 
використовувалася при визначенні потреб у навчанні, сприяла дискусії щодо кар’єрних 
планів та визнавала внесок працівників.

 Добре спланований та впроваджений процес щорічної оцінки є ефективним засобом сприяння 

змістовному діалогу в організації та розвитку сприятливої культури в організації. 

 Як один з ключових інструментів впливу на умови праці, процес оцінки має бути переглянуто, 

аби гарантувати, що він підтримує змістовну комунікацію між державними службовцями та їхніми 

керівниками, включаючи встановлення чітких, вимірюваних, обґрунтованих цілей пов’язаних із 

посадами, які займають державні службовці, що процес оцінки використовується для визначення 

потреб у навчанні, обговорення планів кар’єрного зростання, а також визнання внеску працівників. 

Рекомендація № 28
 Встановити у рамках процесу щорічної оцінки діяльності процес розроблення планів щодо 

вдосконалення праці працівників, які мають проблеми у своїй роботі.
 Якщо якість виконання роботи не відповідає необхідному рівню, важливо мати структурований 

підхід для того, щоб вирішувати такі ситуації. Плани вдосконалення встановлюють специфічні 

цілі або зміни, яких державні службовці мають досягнути у своїй роботі, з певними часовими 

орієнтирами та критеріями, які будуть використовуватися для оцінки того, чи покращилася 

діяльність працівника. Вони також включатимуть дії керівництва для підтримки працівника 

у виконанні його плану вдосконалення, такі як спеціальне навчання, наставництво тренера, 

регулярні зустрічі та інші засоби. План вдосконалення має розроблятись за участю працівника та 

регулярно перевірятися (моніторинг).

Рекомендація № 29
 Переглянути існуючі вимоги щодо атестації державних службовців. 
 Атестаційний процес є одним з тих питань, які рекомендовано переглянути. У випадках, коли 

діяльність працівника є цілком задовільною протягом усього часу до дати атестації, то незрозуміло 

які стратегічні цілі в такому разі має процес атестації. Рекомендується розглянути можливість 

скасування вимоги атестації принаймні у таких випадках або й загалом.

Рекомендація № 30
 Розробити нові навчальні модулі (тренінги) з проведення щорічної оцінки та включити їх у 

загальну програму навчання для вищого керівництва.

Рекомендація № 31
 Посилити роль менеджерів з управління персоналом („кадровиків”) як радників для 

керівників, які проводять щорічну оцінку діяльності державних службовців. 
 Оскільки процес щорічної оцінки діяльності державних службовців є ключовим стратегічним 

інструментом у Стратегічній рамці щодо системи управління персоналом, то необхідно регулярно 

контролювати цей процес. Це має здійснюватися разом із іншими рекомендаціями компоненту 

„Система управління державною службою та відповідна інфраструктура”.

 Продукти відповідно до рекомендацій №27-31: Стратегія та удосконалення процесів щорічної 

оцінки діяльності державних службовців та атестації. Навчання керівників, „кадровиків”, радників 

з управління персоналом та працівників новому підходу. 

 Пріоритетність: середня, оскільки процеси оцінки вже існують, і зміни до цих процесів також 

найбільшою мірою залежатимуть від нової системи класифікації посад.
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БАЛАНС МІЖ РОБОТОЮ ТА ОСОБИСТИМ ЖИТТЯМ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Рекомендація № 32
 Розробити політику щодо альтернативних умов праці, включаючи унормування тривалості 

робочого дня для всіх службовців, праці понад норму та відповідної компенсації, а також 
нових можливостей щодо гнучкого робочого графіку, скороченого робочого тижня, часткової 
зайнятості та, по-можливості, виконання звичайних обов’язків державного службовця поза 
офісом (наприклад, робота вдома).

 Сприятливі умови праці передбачають те, що для службовців існують процедури, програми та 

переваги, які допомагають збалансувати роботу та особисте життя.

 Спроможність державного службовця реалізувати у повній мірі свій потенціал на роботі та 

бути продуктивним залежить від стресів та можливості збалансувати роботу та особисте життя, 

обов’язки у різних сферах. Це особливо стосується жінок, які традиційно несуть основний 

тягар домашньої роботи. Однак баланс між роботою та особистим життям є важливим для 

обох статей. 

 Для того щоб державна служба була привабливим роботодавцем та могла утримувати своїх 

найкращих працівників, вона повинна мати політику, що встановлює стандартні робочі години, 

однакові для державних службовців в усіх організаціях, та визначають порядок визначення 

та компенсації понаднормового робочого часу. Директива ЄС щодо робочого часу обмежує 

тривалість робочого тижня 48 годинами. Робочий час після 40 годин на тиждень повинен 

оплачуватися як понаднормовий, і лише у Франції та Бельгії цей ліміт є меншим за 40 годин.

 Нова політика має надавати можливості гнучкого робочого графіку, скороченого робочого 

тижня, часткової зайнятості, дозволяти, якщо це можливо, працювати вдома під час стандартних 

робочих годин та містити інші норми, що дозволяють працівникові збалансувати конкуруючі 

потреби особистого життя та життя на роботі. Вона повинна чітко зазначати, що нові норми не 

є додатком до прав державних службовців, однак вони будуть надавати можливості, що можуть 

розглядатися залежно від організації та її операційних потреб.

 До вироблення такої політики варто залучати профспілки.

 Продукт: Політика щодо робочого часу та альтернативних умов праці.

 Пріоритетність: висока, оскільки матиме значний вплив на імідж державної служби, покращить 

умови праці на державній службі та збільшить її привабливість.

ОСКАРЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ

Рекомендація № 33
 Розробити політику, яка б чітко визначала права державних службовців щодо оскарження 

рішень, використання механізмів оскарження та відповідних процедур та яка б запровадила 
альтернативні форми врегулювання спорів на державній службі.

 Конфлікти можуть виникати у будь-якій організації. Деякі з них виникають через погану 

комунікацію та непорозуміння, і часто можуть бути вирішеними за допомогою неформальних 

засобів. В інших випадках державний службовець може відчувати, що його або її права були 

порушені, або що мали місце дії керівництва, які впливають на становище цього державного 

службовця. Дієві основи стратегії щодо управління людськими ресурсами передбачають, що 

права працівника є чітко визначеними і для державного службовця існують як неформальні, так і 

формальні шляхи для того, щоб порушити зазначені питання для об’єктивного та справедливого 

розгляду та вирішення конфлікту.

 Крім того, у багатьох країнах можна побачити інноваційну тенденцію щодо концентрації зусиль на 

альтернативних засобах вирішення конфліктів. Ці неформальні механізми довели свою дієвість у 

зменшенні кількості справ, що проходять через формальні механізми оскарження, у прискоренні 

процесу вирішення конфліктів, а також в отриманні таких результатів вирішення конфліктів, за 
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яких обидві сторони отримують якісь позитиви, на відміну від типових наслідків формальних 

механізмів оскарження результату, коли одна сторона виграє, а інша – програє. Неформальні 

шляхи є також результативними з точки зору послаблення негативної атмосфери на робочому 

місці, що часто спричиняється через застосування формальних процедур при оскарженні 

працівником дій/рішень керівництва. 

 Ці неформальні засоби можуть включати, наприклад, процедуру медіації конфлікту, або 

призначення в організації „омбудсмена”, який би працював з адміністративними питаннями 

та питаннями управління персоналом. „Омбудсмен” не приймає рішення щодо конфлікту, 

проте виступає у ролі радника для сторін конфлікту та допомагає їм вирішити конфлікт 

неформально. 

 Також важливо використовувати адекватний для кожної конкретної ситуації механізм, а 

не змушувати державного службовця випробовувати усі можливі механізми, затягуючи та 

поглиблюючи конфлікт. За існуючого порядку державний службовець може звернутися зі своєю 

скаргою до різних органів у довільному порядку. Це не дає можливості вищому керівництву 

організації вирішити конфлікт або застосувати більш неформальні методи для його вирішення.

 Продукти: Політика щодо оскарження та врегулювання конфліктів, включаючи нові альтернативні 

механізми вирішення конфліктів. Інформаційні (тренінгові) матеріали для менеджерів та „кадровиків” 

(фахівців з управління персоналом). Комунікаційні продукти для державних службовців. 

 Пріоритетність: висока, оскільки це значно покращить умови праці та слугуватиме позитивним 

сигналом для державних службовців щодо бажання керівництва покращити умови праці через 

більш ефективне вирішення конфліктів.

ВИНАГОРОДЖЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ 

Рекомендація № 34
 У тому числі, шляхом опитування службовців, вивчити існуючий підхід до заохочення 

(„винагородження та визнання”) з точки зору його дієвості та визначення можливості 
додаткових способів винагородження та визнання праці, а також прискорення й спрощення 
відповідних адміністративних процесів. 

 Ефективним засобом визнання відмінної роботи державного службовця, а також стимулювання 

та посилення оптимальної поведінки, принципів та бажаного рівня діяльності є програма або 

політика винагородження, відзнаки та визнання здобутків, яка ґрунтується на чітких критеріях, є 

надійною та значущою. Вона повинна визначати низку можливостей щодо заохочення („винагород 

та визнання”), які можуть застосовуватись як на рівні організації, в якій працює державний 

службовець, так і на загальноурядовому рівні. Програма або політика має також гарантувати, що 

дії, пов’язані з визнанням, винагородженням та відзнакою, не є адміністративно переобтяженими 

та виконуються своєчасно. 

 Продукти: Методологія перегляду, дослідження додаткових підходів або можливостей заохочення 

(„винагородження та визнання”) державних службовців; розробка анкети для опитування та 

стратегічної політики щодо заохочення („винагород та визнання”), винагородження та відзнаки 

державних службовців. 

 Пріоритетність: низька.

 

4) система управління державною службою та відповідна інфраструктура 

Стратегічна рамка щодо системи управління персоналом на державній службі повинна ґрунтуватися 

на нормах законодавства, підтримуватися чіткою системою підзвітності для ключових інституцій 

та учасників, та мати необхідні елементи інфраструктури для забезпечення додаткової підтримки 
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впровадження Стратегічної рамки. Ця інфраструктура включає роль інших виконавців Стратегічної 

рамки, таких як фахівці з управління персоналом, а також систему регулярного моніторингу, аудиту 

(контролю) та звітування. Точна інформація щодо людських ресурсів та надійні інформаційні технології 

є також критичними елементами інфраструктури. 

Ключовою інституцією, що несе загальну відповідальність та є підзвітною з питань управління 

персоналом в Уряді України є Головне управління державної служби. Місією Головдержслужби, як 

зазначено у Політиці Головдержслужби на 2008 рік, є „створення умов для подальшого розвитку 

професійної державної служби, підвищення соціального статусу державних службовців відповідно 

до європейських стандартів”. Крім того, одним із пріоритетів політики є „запровадження сучасних 

практик та технологій управління персоналом до системи державної служби та сприяння підвищенню 

професійного рівня державних службовців”. Для виконання цієї місії, Головдержслужбі будуть потрібні 

ресурси та знання з управління персоналом.

Наступні рекомендації спрямовані на підтримку цієї місії, відповідного пріоритету та для забезпечення 

необхідної системи управління та інфраструктури для реалізації цієї Стратегічної рамки.

Рекомендація № 35
 Визначити на рівні центральних органів виконавчої влади усіх зацікавлених сторін у 

сфері управління людськими ресурсами з метою чіткої ідентифікації їхніх ролей, функцій, 
відповідальності та підзвітності для підтримки розроблення нових рамок (основ) від-
повідальності та підзвітності щодо управління людськими ресурсами на державній службі.

 Цей процес повинен вирішити проблеми дублювання або перетину ролей та передбачити 

стратегічне залучення усіх зацікавлених сторін у процес управління персоналом. Документ, який 

окреслюватиме цю структуру підзвітності, має бути широко розповсюджений серед центральних 

органів виконавчої влади. 

 Продукти: Стратегія встановлення структури підзвітності в управлінні державною службою, 

розроблення комунікативної стратегії та продуктів. 

 Пріоритетність: висока, оскільки це є важливою точкою відліку для впровадження Стратегічної 

рамки.  

Рекомендація № 36
 Створити у Головному управлінні державної служби постійно діючий структурний підрозділ 

як експертний центр, центр лідерства для формування політики та побудови спроможності з 
управління людськими ресурсами на державній службі. 

 Впровадження нових стратегій в межах цієї Стратегічної рамки буде найбільшою ініціативою, 

що вплине на всю державну службу та на її систему управління персоналом. Це вплине 

не лише на політику, законодавство та процеси, але й на культуру державної служби, 

потребуватиме значних і постійних зусиль та відданості. Успіх цих фундаментальних змін 

значною мірою залежатиме від сильного наочного лідерства та координації на центральному 

урядовому рівні. 

 Головне управління державної служби має відповідні повноваження, і тому повинно наочно 

демонструвати лідерську роль в управлінні персоналом в уряді шляхом створення центрального 

або ключового структурного підрозділу у центральному апараті Головдержслужби, який би 

мав повноваження та відповідальність за створення у Головдержслужбі потужного центру 

формування політики у цій сфері. Цей структурний підрозділ також мав би відповідати за 

розбудову спроможності з управління персоналом в усіх ОВВ та гарантувати, що усі установи 

мають доступ до необхідних знань та інструментів, якщо створення окремого підрозділу 

з управління персоналом у певному міністерстві чи іншому органі виконавчої влади не є 

доцільним.

 Продукт: Стратегія створення структурного підрозділу центру з політики управління персоналом 

на державній службі.

 Пріоритетність: висока, оскільки існує потреба у створенні ключового центру для фахівців з 

управління персоналом для впровадження нової Стратегічної рамки.
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Рекомендація № 37
 Надати чіткі повноваження структурному підрозділу з політики управління персоналом 

на державній службі щодо визначення основних та узгоджених функцій з управління 
персоналом, встановлення кваліфікаційних стандартів та діяльності фахівців з управління 
персоналом відповідно до цієї Стратегічної рамки, а також щодо відігрівання стратегічної 
ролі у відборі, просуванні та оцінюванні діяльності вищих керівних кадрів з управління 
персоналом на державній службі. Крім того, цей підрозділ центрального апарату 
повинен бути відповідальним за створення професійної мережі фахівців з управління 
персоналом.

 Ця мережа може використовуватися для розвитку професійної спільноти практиків з управління 

персоналом та слугувати цінним інструментом для розбудови спроможності та підтримки 

впровадження нових стратегій управління персоналом на державній службі. Вона повинна 

включати такі заходи, як регулярні збори учасників, семінари, тренінги, постійні комунікації (різні 

форми взаємодії та обміну інформацією) та використання інформаційних технологій, наприклад, 

для веб-сайту практиків, інформаційного сервісного центру чи відповідних досліджень, 

найкращого досвіду тощо.

 Продукт: Стратегія функціональної управлінської ролі ключового (експертного) центру та 

створення професійної спільноти та мережі практиків. 

 Пріоритетність: середня.

Рекомендація № 38
 Провести аналіз потреб у навчанні спеціалістів з управління людськими ресурсами з 

урахуванням пропонованої Стратегічної рамки; розробити необхідні тренінги для цих 
фахівців.

 Фахівці у сфері управління персоналом в ОВВ відіграватимуть ключову роль при впровадженні 

нових стратегій щодо управління персоналом на державній службі. Вони також матимуть більш 

стратегічну роль у таких сферах, як планування персоналу, набір та просування по службі 

державних службовців та управління ситуаціями, коли службовці мають проблеми у своїй 

діяльності. Оскільки для спеціалістів у сфері управління персоналом будуть встановлені нові 

кваліфікації та ключові компетенції, необхідно буде провести аналіз потреб у навчанні для цих 

спеціалістів. Після цього слід розробити та провести відповідне навчання (тренінги).

 Продукт: Стратегія та інструменти аналізу потреб, а також розроблення та організація відповідного 

навчання (тренінгів). 

 Пріоритетність: висока, оскільки тренінги для фахівців необхідно провести якнайшвидше для 

того, щоб вони могли підтримати реформаторські ініціативи.

Рекомендація № 39
 Посилити підхід Головдержслужби до перевірки та моніторингу стану управління персоналом 

на державній службі шляхом включення до розгляду питань, пов’язаних з дієвістю заходів з 
управління персоналом, а також наявністю відповідної політики та законодавства. 

 Головне управління державної служби відіграє певну роль у перевірці та моніторингу 

дієвості управління персоналом в уряді. Ці перевірки повинні включати не лише контроль за 

дотриманням законодавства, але й оцінювання дієвості управління персоналом та підтримки 

політики та законодавства, які врегульовують ці функції. Це є важливим кроком для подальшого 

вдосконалення цієї функції, політики та законодавства та забезпечення того, що вони відповідають 

та адекватно реагують на зміни в середовищі та потреби уряду. 

Рекомендація № 40
 Запровадити та провести процес незалежного аудиту та оцінки внутрішньої діяльності з 

управління персоналом Головного управління державної служби, а також його ролі лідера в 
управлінні персоналом на державній службі.
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 Важливо, щоб Головне управління було прикладом лідерства та моделлю такої практики 

управління персоналом, яка б відображала стандарти досконалості та професіоналізму, 

запровадження яких прагнутиме вся державна служба. Одним із засобів побудови надійності 

та довіри до державної служби стосовно ролі та діяльності Головдержслужби є проведення 

неупередженого та незалежного аудиту та оцінки цих питань. 

 Продукт: Стратегія аудиту та оцінки стану управління персоналом на державній службі, 

включаючи незалежний аудит та оцінку Головдержслужби. 

 Пріоритетність: середня.

Рекомендація № 41
 Розробити та реалізувати комунікаційну стратегію на підтримку управління людськими 

ресурсами, що напряму пов’язане з ширшою реформою державної служби. 
 Успіх будь-якої ініціативи значною мірою залежить від потужної, спланованої та добре впровадженої 

комунікаційної стратегії. Необхідно визначити різні цільові аудиторії та врахувати їхні очікування 

у комунікаційному плані, а також використовувати різноманітні засоби комунікації. Комунікацію 

слід починати з самого початку роботи над цією Стратегічною рамкою та продовжувати протягом 

усього процесу реформи.

 Комунікаційна стратегія щодо стратегії управління людськими ресурсами має одночасно і 

внутрішню, і зовнішню аудиторії. В плані зовнішньої аудиторії, комунікація має орієнтуватися на 

інформування громадян про те, як зусилля щодо реформи управління людськими ресурсами 

вплине на взаємодію уряду та громадян та яких удосконалень можна очікувати. Внутрішня аудиторія 

буде більш зацікавленою у тому, як новий підхід до управління людськими ресурсами вплине на 

їхнє життя на роботі та, напевно, вона буде більш скептично і навіть цинічно налаштована щодо 

пропонованих змін чи можливості їх реалізації. Найбільший інтерес полягатиме у тому, чи справді 

буде хоча б якийсь вплив на їхню життєдіяльність як результат пропонованих змін.

 Постійна та відкрита комунікація є необхідною для обох аудиторій. Необхідно використовувати усі 

й кожну можливості для інформування про нові стратегії управління персоналом на державній 

службі та її реформу в цілому.

 Продукт: Комунікаційна стратегія для впровадження Стратегічної рамки управління персоналом 

на державній службі.

 Пріоритетність: висока.

Рекомендація № 42
 Проаналізувати відповідні нормативно-правові умови для визначення потреб та прогалин, 

пов’язаних з впровадженням Стратегічної рамки. 
 При реалізації низки рекомендацій цієї Стратегічної рамки необхідно буде оцінити потребу 

внесення змін у чинне законодавство чи розроблення нових нормативно-правових актів для 

підтримки впровадження Стратегічної рамки цілому та окремих стратегій, політик і програм. 

Для посилення майбутніх змін у підходах до управління персоналом на державній службі 

можна рекомендувати нормативно передбачити можливості ініціації змін без внесення змін до 

законів для запобігання залежності від законотворчого процесу та затримкам у подальшому 

вдосконаленні й поступі.

ВИСНОВКИ

Впровадження Стратегічної рамки щодо системи управління персоналом на державній службі в 

Україні буде однією з найбільших ініціатив щодо реформи державної служби в Україні. Успішне 

впровадження Стратегічної рамки залежить від кількох ключових факторів, у тому числі відданості 

ідеї та постійної підтримки з боку вищих посадових осіб уряду, потужного лідерства з боку 
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Головдержслужби у процесі трансформації державної служби „зсередини”, а також постійного 

забезпечення усім необхідним персоналом та іншими ресурсами на підтримку впровадження стра-

тегій у довгостроковій перспективі. 

Відчутні зміни матимуть місце тоді, і лише тоді, коли базові рекомендації цієї Стратегічної рамки 

будуть реалізовані. Йдеться про розбудову спроможності лідерства, побудову системи підзвітності 

для управління персоналом на державній службі, впровадження нових підходів до класифікації 

посад разом із значимим покращенням умов праці. Для того, щоб уможливити зміни, рекомендується 

використати комплексний підхід до впровадження Стратегічної рамки – не шукати найлегших шляхів, 

обирати окремі рекомендації або фокусуватися на власних сферах інтересу, натомість, дотримуватися 

підходу, який дозволить вирішити ключові питання по кожному з описаних вище компонентів (блоків) 

для того, аби гарантувати реальний прогрес у побудові нової системи державної служби в Україні.

Ця Стратегічна рамка могла б слугувати узагальненою дорожньою картою для змін та трансформації. 

Її було розроблено відповідно до існуючих умов та ситуації на державній службі в Україні. Час від 

часу варто переглядати цей документ для врахування змін в умовах діяльності та пріоритетів уряду.

 

ПОДАЛЬШІ КРОКИ

На основі остаточної версії Стратегічної рамки буде розроблено програмний документ 

концептуального характеру (стратегічний урядовий документ), окремі стратегії, політики, програми та 

плани їх впровадження. Очікується, що реалізація різних елементів Стратегічної рамки розпочнеться 

вже восени 2008 року. Водночас буде ініційовано інтенсивну комунікаційну кампанію на підтримку 

Стратегічної рамки. 



РОЗДІЛРОЗДІЛ VI VI

ekejŠpnmm` depf`bm` ekejŠpnmm` depf`bm` 
qkrfa`qkrfa`

Правильний підхід до розв’я зання 
глобального зав дан ня пол ягає у розробці і 
відточенні окремих простих процесів та 
пошуку шляхів їх оптимального подаль-
шого суміщення, а не у побудові єдиного 
громіздкого про цесу. 

Біл ГЕЙТС,
засновник і голова ради директорів 

корпорації Microsoft
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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІН

Ключовими елементами електронної державної служби є розбудова 

електронної взаємодії на всіх рівнях як всередині установ, так і між 

ними, що базується на організації потужних відомчих та національних 

дата-центрів і мереж обміну електронними даними, а також глобальна 

модернізація нормативного та організаційного підходів до впровадження 

інформаційних технологій у сферу державної служби.

В останні роки, коли світова спільнота робила великі кроки вперед у сфері 
автоматизації трудових процесів, у тому числі і в органах влади, коли поняття 
„інфор мація” у розвинутих країнах перестало сприйматись без поняття 
електронної взаємодії, Україна продовжувала екстенсивний розвиток 
відповідної сфери.

Трансформації функціонування суспільних інституцій завжди мають широкий 
суспільний резонанс, супроводжуються активними дискусіями. Не є винятком і 
ідея „електронної взаємодії”, побудованої на технологіях електронного урядування, 
відносно якої існують дві полярні точки зору.

Перша з них полягає у тому, що в умовах широкого використання інформацій них 
комп’ютерних технологій роль держави, уряду, місцевих органів влади як тотально-
го та всеохоплюючого керівника звужується. Це пояснюється тим, що електронна 
демократія забезпечує реальну можливість участі в прийнятті управлінських рішень 
широким верствам населення, всім без винятку громадянам, досягаючи тим самим 
найвищого рівня відкритості і прозорості влади. 

Інша точка зору полягає у тому, що впровадження інформаційних технологій 
призво дить не до зменшення ролі державних установ, а до їх кардинального 
реформування, що спрямоване на підвищення ефективності і, як наслідок, 
зростання їх значимості. Зазначимо, що саме необхідність реформування структури 
державного управління, з якою стикнулися уряди багатьох країн світу наприкінці 
20 століття, і стало поштовхом до пошуку радикально нових шляхів ефективного 
реформування.

Саме тому сьогодні, однією з визнаних світових форм перспективного рефор му-
вання державного управління в умовах інформаційного суспільства є побу дова 
електронної взаємодії на основі технологій електронного урядування, спря-
мованого на створення безпосередньої взаємодії уряду з громадянами, яка надає 
змогу громадянам швидко та у зручний спосіб одержувати якісні та менш вартісні 
послуги від уряду цілодобово, сім днів на тиждень. 

У цей же час в Україні, проведення відповідних реформ гальмується за 
рахунок досить необ’єктивних обставин. 

По-перше, це пов’язано із нерозумінням багатьох керівників важливості 
відповідних реформ та запровадження електронної взаємодії, або сприй-
няттям питання інформаційного розвитку лише як завдання з комп’ютеризації 
органу. 
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По-друге, має місце нераціональне використання такого потужного ме-
ха нізму цільового фінансування ІТ-проектів, як Національна програма ін-
фор ма тизації, акумульовані кошти якої традиційно використовуються на 
розв’я зання завдань мікро-рівня, що можуть вирішуватись і за рахунок 
власних видатків. 

Це призводить до того, що поза увагою залишаються проблеми, розв’язання яких 
потребує значних капітальних та трудових затрат. 

По-третє, відсутність в Україні реальної бази моніторинг-контролю за 
роз витком відповідних процесів. Останнє, зокрема, пов’язано з тим, що 
навіть статистика Держкомстату у відповідній сфері зводиться лише до ста-
тис тики сукупного доходу підприємств та організацій ІТ-сфери та аналізу 
кіль кості комп’ютерів в органах державної влади. 

Так, залишаються без ува ги такі серйозні напрямки інформатизації, як Інтернет-
мережі та Інтернет-послу ги, впровадження інформаційно-аналітичних та елект-
ронних систем тощо. 

По-черверте, зовсім не розвиненою залишається структура ІТ-під розділів 
в органах влади. 

Більше того, існує пагубна тенденція щодо їх скорочення у зв’язку з начебто 
відсутністю реальної необхідності у їх утриманні. Останнє, у свою чергу, не 
може не впливати негативно на якість розвитку технологій електронного 
урядування.

У цей же час, коли в Україні вирують надумані пристрасті, Всесвітнім бан-
ком реконструкції та відродження визначено перелік основних проблем, 
визнаним та рекомендованим механізмом подолання яких є реформування 
державної служби та державного управління через широке впровадження 
електронної взаємодії:

— невиправдане зростання зайнятості та видатків на заробітну плату в 
державному секторі;

— неефективність політики мотивації державних службовців;
— протекціонізм;
— корупція та низький рівень суспільної довіри до державних служ бовців;
— нездатність державного апарату швидко та гнучко реагувати на зміни 

суспільних пріоритетів;
— операційна неефективність держапарату та низька якість державних 

послуг;
— нестача кваліфікованого персоналу в регіонах з обмеженими людсь кими 

ресурсами.

Таким чином, Україна свідомо втрачає реальні можливості щодо здійс-
нення суттєвого прориву у різних сферах суспільства за рахунок проведення 
відповідних реформ, які, зокрема, мають наслідком майже дворазове зростання 
ефективності праці та якості послуг.
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ВИВЧАЮЧИ КРАЩІ МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ ВИВЧАЮЧИ КРАЩІ МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ 
І ТРАДИЦІЇІ ТРАДИЦІЇ

Аналізуючи міжнародний досвід необхідно зазначити, що сьогоднішнє українське 
гасло „Забезпечити найповніший доступ до інформації та базових послуг” відносився 
до основних акцентів лише на початкових етапах впровадження країнами Європи 
систем електронного урядування. Із стрімким розвитком ІКТ цілі змінювались 
і сьогодні зазначений лозунг вже відне се но до базових елементів, які повинні 
забезпечуватись країною, як кажуть „за умовчанням”. Головними ж проблемами 
сьогодні є електронна інформаційна без пека, забезпечення недоторканності при-
ватного життя та подолання цифрової нерівності.

Світова практика подолання цих проблем вбачає наступні кроки:

1. Визнання політичного впливу чиновників і, як результат, — пошук нових форм 
контролю за ними, оптимального співвідношення політичних та професійних 
основ в адміністрації.

2. Зменшення ролі вертикальної ієрархії, розвиток функціональних порталів, ство-
рен ня цільових організацій для розв’язання певної сукупності проблем чи задач 
за принципом „одного вікна” (ad hoc organization) тощо.

3. Втілення принципів менеджменту, що використовуються у приватному секто рі, у 
діяльність держапарату, перехід його частини на ринкові принципи функ ціону-
вання.

4. Децентралізація, здешевлення та скорочення держапарату, забезпечення непе-
рерв ності його діяльності за допомогою сучасних бізнес-технологій, управ лін-
ських, інформаційно-комунікаційних технологій та технологій мобільного зв’язку.

5. Надання бюрократичним процедурам „прозорості”, рішучий поворот бюрократії 
до громадян (citizen centric government).

На сьогодні існують чотири визнані та опробовані моделі становлення 
електронної взаємодії на технологіях електронного урядування.

Континентально-європейська модель електронного Континентально-європейська модель електронного 
урядуванняурядування

Цю модель характеризують:

— наявність наддержавних інститутів, таких як Європарламент, реко мен дації 
яких обов’язкові для виконання всіма країнами ЄС;

— високий ступінь інтегрованості до єдиного інформаційного простору та 
вільний доступ до інформації; 

— жорстке законодавство, що регулює інформаційні відносини.

Цей тип управління дає змогу споживачу (громадянину) отримувати 
урядову інфор мацію в режимі реального часу та успішно виконувати свій 
громадянські зобов’язання, використовуючи систему електронного голо-
сування чи сервісні послуги уряду при сплаті податків та штрафів.

Так у Франції електронна взаємодія формувалась в межах реалізації стратегії 
розвитку електронної адміністрації ADELE (ADmіnіstratіon ELEctronіque), що 
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складалась із детального опису реформування близько 300 державних послуг, що 
здійснювалось з метою:

— спрощення адміністративних процедур;

— гарантії безпеки і конфіденційності даних;

— сприяння модернізації державного керування (очікувана щорічна економія 
близько 5 млрд. євро);

— надання послуг з реєстрації населення через веб-сайт;

— введення електронних ідентифікаційних карток державних службовців і гро мадян;

— переведення у електронну форму процедури державних закупівель;

— електронізація системи фінансового менеджменту й бухгалтерського обліку.

Крім того, в межах реалізації програми глобального впровадженню ІКТ, передбачено 
здійснити впродовж 10 років природнє скорочення чисельності робочих місць у 
державному секторі на півмільйона.

Шлях електронного розвитку Німеччини здебільшого є аналогічним французькому, 
але додатковою відмінністю та головним досягненням є проведення інтеграції 
регіональних та центральних порталів органів влади.

В Ірландії системи OASIS (взаємодія громадян з урядом) і BASIS (доступ підприємств 
до урядової інформації) введені в дію з вересня 2000 року для забезпечення 
цілодобового електронного доступу до великої кількості послуг. BASIS, на-
приклад, забезпечує підприємствам одержання інформації про ринок робочої 
сили, можливість сплати податків і одержання податкових кредитів, реєстрації під-
приємств і оформлення фінансових документів.

Сайт Земельної служби цієї ж держави надає компаніям інформацію про неру хо мість 
і дає можливість здійснювати будь-які операції, пов’язані із землею та нерухо містю, а 
на сайті Федерального агентства зайнятості міститься інформація про ри нок робочої 
сили для роботодавців і працівників. Також на офіційному сайті Реєст раційної па-
лати Ірландії громадянам надається можливість зареєструвати компа нію будь-якої 
орга нізаційно-правової форми, її найменування, внести змі ни в статутні документи, 
оформити фінансові документи, легалізувати іноземні документи. 

Іспанським урядом впродовж 2007—2008 років форсувався перехід на безпа перове 
державне управління. З цією метою було розроблено декрети, спрямовані на перехід 
всієї документації, що циркулює у державному управлінні у цифровий формат та 
перехід на електронну комунікацію між собою та зовнішніми ауди торіями (громадянами 
та бізнесом). Нормою для іпанського державного ор гану визначено здійснення 80% 
транзакцій у електронному форматі. Також впро ваджується ID-картка громадянина, яка 
є його електронним паспортом та осо бистим електронним підписом.

У Австрії сім міністерств федерального уряду (4 500 службовців) практично 
повністю пе рейшли на безпаперовий документообіг на базі спеціалізованої 
системи ELAK. Пла нується, що у 2010 році всі федеральні установи перейдуть 
на безпаперовий доку ментообіг, а загальна кількість користувачів зазначеної 
системи сягне 17 000 чоло вік. Крім того, програма впровадження ELAK включає 
масову перепідготовку службовців. 

У цілому, використання ELAK вже призвело до підвищення продуктивності роботи 
державних службовців на 10—15%.

Болгари завдяки новій ІТ-системі, котра об’єднує паспортний департамент із мі ніс-
терством внутрішніх справ, поліцією та системою кримінального судочинства, мо-
жуть одержати паспорт протягом 5—10 хвилин після відповідної заявки. Зазвичай 
же ця процедура займає, як мінімум, кілька тижнів.
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Англо-американська модель електронного урядуванняАнгло-американська модель електронного урядування

Ця модель розвинена у США, Канаді та Великобри танії.
У США основний акцент було зроблено на створенні інформаційних супер ма-
гіст ра лей, що дозволяють забезпечити універсальне обслуговування громадян 
та за без печити їх інформацією відносно проблем державного управління. У 
феде раль но му документі „Стратегія електронного уряду (E-Government Strat-
egy)” визна чено, що уряд бере на себе відповідальність та роль лідера в 
електронізації еконо міки, сти мулюванні розвитку електронної комерції, реор-
ганізації своєї роботи в рам ках національної ініціативи з посилення контролю 
за своєю діяльністю з боку громадян.

Серед основних послуг, що підлягають електронізації, визначено: впровадження 
елект ронних взаємовідносин, в першу чергу електронної торгівлі, між держав-
ними організаціями та установами; проведення електронних конкурсів в ме жах 
державних закупівель; забезпечення доступу населення до урядової й адмініст-
ративної інформації; одержання офіційних документів через урядові інфор маційні 
ресурси; отримання ліцензій; оплата податків та надання статис тич ної звітності в 
режимі он-лайн; розвиток технологій телемедицини.

Головною відзнакою американської моделі електронної взаємодії є те, що 
усі елек тронні послуги рівноправно надаються через будь-які інформаційно-
кому нікаційні канали: Інтернет, мобільний зв’язок, цифрове телебачення, 
центри обслуговування викликів. 

Серед основних досягнень за рахунок реалізації стратегії було відзначено підви-
щення ефективності роботи федерального уряду шляхом спрощення методології 
взаємодії, виключення дублюючих один одного та надлишкових рівнів урядового 
керування, а також відкритість, доступність та зручність пошуку інформації.

Канада залишається одним із світових лідерів електронного урядування. В 
остан  ньому щорічному звіті „From Vision to Reality ... and Beyond” канадської 
програми Government On-Lіne (GOL) стверджується, що он-лайнові послуги 
ста новлять тре ти ну всіх урядових зв’язків між державою й громадянами. 
Розпочата в 1999 році, іні ціатива GOL була націлена на переведення в елект-
рон ний формат 130 найбільш попу лярних послуг федерального уряду. Сьогодні 
завдяки спільним зусиллям десят ків відомств всі ці послуги доступні через 
федеральний портал. Ключову роль електронних державних послуг у Канаді 
засвідчує той факт, що майже 600 млн. транзакцій на рік між громадянами й 
урядом проходять саме у електронному форматі. 

Розвиток електронного урядування Великої Британії акцентовано, в першу 
чергу, на розв’язанні наступних проблем:

— розширення спектру сервісних послуг, які надаються урядом;

— забезпечення більш ефективного використання соціальної інформації в органах 
державної влади;

— створення технічних та освітніх послуг для повного охоплення громадянами 
урядових послуг.

Основним урядовим порталом, що забезпечує роботу електронного уряду, є 
„Британський мережний портал для громадян” („UK onlіne Cіtіzen Portal”), котрий 
забезпечує доступ до урядової інформації й послуг. Щодня його відвідують 
сто двадцять три тисячі візитерів. Новий портал має вихід на сайт „Вхід в уряд” 
(„Government Gateway”), що забезпечує реєстраційні послуги й надає бланки 
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документів (наприклад, податкові форми). Основний портал дає можливість виходу 
на сайти комерційних підприємств, зворотний зв’язок від приватного сектору, 
консультування громадськості тощо.

Крім того, реалізується програма „Електронний громадянин, електронний бізнес, 
електронний уряд. Стратегічна структура для обслуговування суспільства в 
інфор маційному столітті”, яка передбачає використання всіх електронних видів 
державних послуг через Інтернет. 

Основною „електронних” реформ Великої Британії визначено звільнення державних 
службовців від виконання рутинних процедур за рахунок інтерактивної взаємодії 
з населенням.

Модернізація державного сектору, широке впровадження ІКТ та системи елект-
рон ної взаємодії призвело до можливості скорочення понад 84 тис. посадових 
осіб протягом трьох років (економія 21,5 млрд. фунтів стерлінгів). 

Азійська модель електронного урядуванняАзійська модель електронного урядування

Ця модель спирається на специфічний стиль управління, азійський тип 
корпоративної культури та багатошарову систему державного управління за 
принципом ієрархічної піраміди. 

Уряд Південної Кореї при формуванні моделі електронної демократії зробив 
акцент на задоволені інформаційних потреб населення та впровадження 
інформаційно-комунікативних технологій в систему культури та освіти.

Важливим та корисним у південнокорейському досвіді є державна політика розвит-
ку електронних комунікацій: створення єдиного інформаційного простору в межах 
країни не лише посилює позиції держави, але й забезпечує реалізацію основного 
принципу демократії: народ — джерело та носій влади.

А ось уряд Сінгапуру, розуміючи неконкурентоспроможність власної економіки 
із обмеженими природними ресурсами, спрямував усі зусилля на створення 
наукоємної економіки, однією з важливих складових якої є всебічне впровадження 
електронної взаємодії. З цією метою було створено національно-дослідницьку 
інфраструктуру, посилено захист прав інтелектуальної власності, створено 
стимулюючі умови для розвитку електронної комерції, запроваджено фінансування 
інноваційної діяльності та запроваджено заходи, спрямовані на скорочення 
бюрократичних перепон.

Крім того, було проведено приватизацію ряду урядових підрозділів з метою підви-
щення їх гнучкості й швидкості реагування на ринкові процеси.

Одним із першочергових кроків Уряду було створення необхідної цілісної норма-
тив ної бази для ведення електронної комерції.

Значна кількість урядових послуг у Сінгапурі сьогодні доступна через он-лайн 
системи, зокрема, надання роз’яснень та інформаційних послуг урядовими 
організаціями. Але визначною подією стало надання права громадянам подавати 
судові позиви через відповідний веб-портал. 

Основним пріоритетом Сінгапуру є інтеграція та надання усіх державних послуг в 
рамках програми „Електронний уряд” на єдиному урядовому сайті.

Єдиною вадою сінгапурського „електронного дива” є необхідність коор ди-
нації процесу впровадження електронної взаємодії на всіх рівнях державного 
управління.
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Російська модель електронного урядування Російська модель електронного урядування 

Ця модель представлена в цільовій федеральній програмі „Електронна 
Росія” на 2002—2010 роки. 

Ця програма орієнтована на подолання технологічної відсталості та пе-
ретворення країни з джерельного постачальника в експортера прог рам них 
інформаційних продуктів. Основні цілі програми спрямовані на підвищення 
ефективності функціонування економіки, державного управ лін ня та місцевого 
самоврядування, створення умов для реалізації права гро мадян на вільний 
доступ до інформації та отримання необхідних послуг, що стосуються 
регулювання життя та діяльності в інформаційному суспільстві. 

Усього в програмі передбачається реалізація різних заходів за дев’ятьма напрямами. 
З них основними можна визначити:

— забезпечення відкритості в діяльності органів державної влади та 
загальнодоступність загальнодержавних інформаційних ресурсів;

— вдосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 
на основі використання інформаційно-комунікативних технологій.

Поряд із прийнятою федеральною програмою впроваджуються відповідні програми 
для великих регіонів і міст, такі як „Електронний Санкт-Петербург” та „Електронний 
Сибір”. Головне місце у всіх цих програмах відведено саме електронному 
урядуванню, в межах якого було реалізовано проекти:

— створення автоматизованої системи „Державний регістр населення”;

— підключення бюджетних організацій до Інтернету;

— проект „Комп’ютерний всеобуч” — безкоштовне навчання близько 30 тис. чоловік 
базовим навичкам з питань володіння комп’ютером і мережними технологіями;

— створення федерального засвідчуючого центру першого рівня як елементу 
інфраструктури електронної торгівлі.

Отже, перехід на рівень електронної взаємодії у державному управлінні сьогодні 
викликає величезний інтерес в усьому світі. І, як зауважив М. Гернон, віце-президент 
програми з електронного урядування Нью-Йорка, останнє — це „використання 
інформаційних технологій для прямого надання державних послуг споживачам 
цілодобово і 7 днів на тиждень”. Таким чином, електронна взаємодія — не що інше, 
як надання послуг у спосіб, найбільш зручний та швидкий для споживача, та за 
суттєво меншою ціною.

ВІХИ РОЗВИТКУ: ВІД ІДЕЇ ДО ВПРОВАДЖЕННЯВІХИ РОЗВИТКУ: ВІД ІДЕЇ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ

Законодавче забезпеченняЗаконодавче забезпечення
Якщо звернутись до першоджерел, то історію української електронної взаємодії 
як невід’ємну частину глобального процесу інформатизації, було започатковано з 
прийняттям 30 листопада 1997 року Закону України „Про інформацію”, який 
закріпив право громадян на інформацію, заклав правові основи інформаційної 
діяльності та визначив правові форми міжнародного співробітництва у галузі 
інформації. Так, уперше в Україні було встановлено загальні правові основи 
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одержання, використання, поширення та зберігання інформації, визнано існування 
інформаційних систем і мереж та інформаційних ресурсів, а також визначено статус 
учасників інформаційних відносин.

Відповідне довгоочікуване законодавче врегулювання інформаційних правовідносин 
не забарилось, так в цьому ж році Кабінет Міністрів України запровадив ряд нових 
інформаційних спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах, зокрема спеціальність „Електронне урядування”, яку було 
віднесено до напрямку підготовки „Державне управління”.

Логічним продовженням процесу інформаційного розвитку став прийнятий у 
наступному 1998 році Закон України „Про Національну програму інфор ма-
тизації”, яким було започатковано державну підтримку впровадження інфор-
маційних технологій у соціально-економічну, екологічну, науково-технічну, обо-
рон ну, національно-культурну та інші діяльності у сферах загальнодержавного 
значення. 

І хоча головною метою зазначеного закону було проголошено створення необхідних 
умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та 
повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій 
та забезпечення інформаційної безпеки держави, а основними завданнями — фор-
мування правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, 
методичних та гуманітарних передумов розвитку інформатизації, вони на 80% 
зали шилися лише добрими намірами, а наступних рішучих кроків назустріч інфор-
маційному суспільству довелося чекати ще кілька років.

Так, 29 серпня 2002 року постановою Кабінету Міністрів України № 1302 
„Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності 
органів виконавчої влади” було визначено порядок оприлюднення у мережі 
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади з метою підвищення 
ефективності та прозорості діяльності цих органів.

Вже 22 травня 2003 року було прийнято два чи не найрадикальніші Закони України, 
що відкривали шлях реальному впровадженню електронної взаємодії:

— Закон України „Про електронні документи та електронний документообіг”, 
яким встановлено основні організаційно-правові засади провадження елект-
ронного документообігу та використання електронних документів. Голов ним 
досягненням цього закону є те, що електронний документ отримав свій юри-
дичний статус, а електронна взаємодія отримала перше організаційне визна-
чення, при цьому саме на законодавчому рівні. 

— Закон України „Про електронний цифровий підпис”, яким визначено 
правовий статус електронного цифрового підпису та встановлено інструментарій 
та порядок набуття електронними документами юридичної значимості.

Прийняття зазначеного закону започаткувало майже півторарічну суперечку, як на 
рівні органів влади, так і на рівні фахівців-експертів, щодо того, хто має виконувати 
функції контрольного органу Національної системи електронного цифрового 
підпису та функції Центрального засвідчувального органу, оскільки відповідне не 
було прямо встановлено законом. Зазначена ситуація є яскравим прикладом того, як 
здавалося б незначні прогалини у законодавчому регулюванні можуть спричинити 
довготривале гальмування важливих процесів — оскільки питання забезпечення 
легітимності електронної взаємодії є основоположним, а перші послуги щодо 
створення електронних цифрових підписів, які забезпечували б легітимність 
відповідного рівня, реально почали надаватись лише з 2005 року. Зважаючи на те, 
що середня тривалість зміни технологічного покоління ІКТ становить не більше 
3-х років відповідна затримка може прирівнюватись до провалу. 
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Таким чином, з цього моменту вже ніхто не мав правових підстав протидії впро-
вадженню технологій електронної взаємодії, але прогалиною зазначених законів 
було те, що вони і не вимагали, і не стимулювали відповідного впровадження. Не 
допомогли на даному етапі навіть затвердження цілої низки важливих підзаконних 
постанов Кабінету Міністрів України:

від 24 лютого 2003 року № 208 „Про заходи щодо створення електронної 
інформаційної системи „Електронний Уряд”, якою завдання щодо надання 
громадянам та юридичним особам інформаційних та інших послуг шляхом 
використання електронної інформаційної системи „Електронний Уряд” віднесено 
до пріоритетних завдань щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні, а 
також заходи зі створення відповідної інформаційної системи. Цією ж постановою 
були визначені основні напрями розвитку нормативно-правової бази в сфері 
інформатизації: врегулювання питань впровадження електронних документів та 
електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, 
захисту персональних даних, формування та розвитку системи національних 
інформаційних ресурсів, розвитку телекомунікацій, захисту державних інформаційних 
ресурсів у мережах передачі даних, впровадження державних стандартів у сфері 
інформатизації, запровадження технологій електронного урядування.

 Відповідна постанова стала поштовхом до створення у 2004 році Спеціальної 
інформаційно-телекомунікаційної системи, призначеної для об’єднання усіх 
робочих місць органів виконавчої влади у єдиній захищеній мережі. Так, вже у 
2005 році відповідна система налічувала 38 абонентських пунктів у органах влади. 
На жаль, сьогодні розвиток відповідного проекту було загальмовано, зокрема 
з тих же причин — відсутності стимулу і бажання керівників підключатись і 
використовувати потужні можливості цієї системи. 

від 17 березня 2004 року № 326 „Про затвердження Положення про 
Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів”, що визначає 
порядок формування та користування Національним реєстром електронних 
інформаційних ресурсів, який ведеться з метою запровадження єдиної системи 
обліку електронних інформаційних ресурсів держави і формується з веб-сайтів, 
баз даних та реєстрів, що створені та ведуться з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій. 

 Саме з цього моменту в Україні розпочався тривалий процес створення Єдиного 
веб-порталу органів виконавчої влади, до якого мали бути інтегровані офіційні 
веб-представництва усіх органів виконавчої влади. До сьогодні відповідну роботу 
незавершено, а рівень інтеграції становить лише 10—15%.

від 26 травня 2004 року № 680 „Про затвердження Порядку засвідчення 
наяв но-елект ронного документа (електронних даних) на певний момент”, 
якою встановлено умови та вимоги щодо процедури засвідчення наявності елект-
рон ного документа (електронних даних) на певний момент часу. 

 Зазначеною постановою фактично врегульовано питання організації системного 
обліку операцій із електронними документами із фіксацією часу, тобто створення 
хронологічного архіву подій.

від 26 травня 2004 року № 680 „Про затвердження Порядку акредитації центру 
сертифікації ключів”. Порядок визначає процедуру акредитації центру сертифікації 
ключів, умови надання ним послуг електронного цифрового підпису, вимоги до його 
персоналу та захисту інформації, а також процедуру акредитації таких центрів.

 У 2004 році було акредитовано три центри сертифікації ключів, у 2006 році їх 
було вже 5, а станом на 1 січня 2010 року кількість акредитованих центрів ста-
новила 12.
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від 28 жовтня 2004 року № 1451 „Про затвердження Положення про Цент-
ральний засвідчувальний орган”, яким встановлено повноваження та завдання 
покладені на Центральний засвідчувальний орган; 

 Відповідно до зазначеної постанови було створено Центральний засвідчуваль-
ний орган шляхом покладення відповідних обов’язків та повноважень на 
Державний комітет з питань зв’язку та інформатизації, а з 2008 року — на Дер-
жавний комітет інформатизації. 

від 28 жовтня 2004 року № 1452 „Про затвердження Порядку застосування 
елект ронного цифрового підпису органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 
державної форми власності”, яким встановлено права, обов’язки та обмеження 
органів державної влади щодо використання електронного цифрового підпису 
у своїй діяльності, а також врегульовано основні питання взаємовідносин між 
органами влади та акредитованими центрами сертифікації ключів. 

 Незважаючи на те, що відповідні послуги були доступні з 2004 року, їх масова за-
купівля для впровадження у роботу органів влади розпочалась лише з 2008 року. 

від 28 жовтня 2004 року № 1453 „Про затвердження Типового порядку 
здійс нення електронного документообігу в органах виконавчої влади”, 
якою врегульовано основні організаційні питання впровадження електронного 
документообігу у роботу органів державної влади, зокрема щодо здійснення 
управ лінської діяльності у електронній формі;

 Відповідна постанова, при всій своїй недосконалості, була достатнім та твердим 
підґрунтям для запровадження безпаперових технологій електронного доку-
ментообігу у роботу органів виконавчої влади. Попри це елект рон ні системи 
використовувались здебільшого лише для ведення електронних жур-
налів реєстрації. Уперше ж в Україні повноцінний перехід на використання 
безпаперових технологій документообігу відбувся у Головдержслужбі 
протягом 2009 року. Відповідна практика поки що залишається для України 
унікальною. 

від 28 жовтня 2004 року № 1454 „Про затвердження Порядку обов’язкової 
передачі документованої інформації”, яка визначає механізм обов’язкової пере-
дачі на зберігання центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному 
центру посилених сертифікатів відкритих ключів задля забезпечення неперервності 
послуги перевірки дійсності електронних цифрових підписів, накладених на 
електронні документи.

 Зазначимо, що саме 2004 рік став визначальним у сфері створення нормативно-
правового підґрунтя запровадження електронних технологій у роботу органів 
державної влади, оскільки кожен другий нормативний документ набув чинності 
саме протягом цього року.

У наступному, 2005 році, Держкомархів затвердив наказом від 25.04.2005 року 
Порядок зберігання електронних документів в архівних установах, який 
визначає порядок оперативного зберігання електронних документів, створених 
згідно із законодавством про електронний цифровий підпис, електронні документи 
та електронний документообіг органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм 
власності в архівному підрозділі установи.

 Незважаючи на обмеженість відповідного нормативу щодо регулювання елект-
ронних архівних процедур, відповідний наказ важко переоцінити, оскільки ним 
фактично визнано право кожного органу створювати не паперові архіви, а архіви 
юридично значимих електронних документів.
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 У межах реалізації завдань щодо забезпечення передачі електронних доку-
ментів із відомчих архівних установ до центрального архіву у 2006 році 
Держкомархівом було ініційовано створення державного електронного архіву, 
будівництво за затвердженим проектом якого було зупинено в кінці 2008 року 
у зв’язку із початком фінансової кризи. 

Надалі в Україні ухвалювались більше скеровуючі акти, аніж процедурно-ре гулюючі:

Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007—2015 роки”, яким було визначено основні завдання щодо 
забезпечення в Україні розвиненого інформаційного суспільства за 8 років; 

розпорядження Кабінету Міністрів України:

від 15 серпня 2007 року № 653-р „Про затвердження Плану заходів з 
виконання завдань, передбачених Законом України „Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, який є 
ретельним планом з реалізації відповідних завдань;

 До основних досягнень відповідного акта необхідно віднести забезпечення фор-
мального захисту структурних ІТ-підрозділів у складі органів влади та створення 
довгоочікуваного поштовху для розвитку відомчих інформаційних ресурсів. 

від 1 березня 2010 року № 360-р „Питання реалізації пілотного проекту 
впро вадження технологій електронного урядування”, яким запропоновано 
впродовж 2010 року реалізувати ряд заходів щодо створення організаційно-
правових, науково-технічних та фінансово-економічних умов для розвитку 
інформаційного суспільства в Україні.

Незважаючи на досить солідний перелік чинних законодавчих та нор-

мативно-правових актів, відповідне правове поле є досить розірваним 

(нецілісним) та неуніфікованим.

Досі залишається неврегульованою ціла низка питань щодо організації ІТ, 
починаючи з формування ІТ-структури органу і завершуючи питаннями 
безпосередньої організації електронних взаємовідносин. 

З огляду на ці факти, а також різнорідність напрямків ІТ-сфери та величезний спектр 
питань, які треба врегульовувати, бачиться необхідність кодифікації нормативного 
забезпечення даної сфери і створення єдиного Інфор ма цій ного кодексу України. 
Останній повинен стати основоположним стрижнем, що вміщує в себе уніфіковані 
норми, якими врегульовуються усі право відносини, які виникають у процесі 
створення, надання та споживання ІТ-послуг, а саме: 

— порядок надання державних послуг через веб-сайти; 

— порядок організації безпаперового електронного документообігу;

— порядок підготовки, організації та проведення робочих нарад у безпаперовому 
режимі;

— порядок отримання права на застосування та застосування електронного 
цифро вого підпису в державних установах, порядок видачі, обліку та скасування 
електронних цифрових підписів;

— питання переходу на використання загальнодержавної мережі ІР-телефонії, поря-
док організації та проведення дистанційних нарад, в тому числі із залученням 
осіб, що перебувають за межами установи;

— порядок підтримки працездатності, обслуговування, проведення ремонтно-від-
новлювальних робіт дата-центрів державних установ, порядок обслуговування, 
ремонту та заміни робочих станцій;
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— порядки кадрового, юридичного та адміністративного забезпечення авто-
матизованих інформаційно-аналітичних систем, що використовуються в уста-
нові (системи бухгалтерського та кадрового обліку, системи електронного 
документообігу тощо);

— порядок організації режимно-секретної роботи в установі, в тому числі орга-
нізаційного забезпечення заходів з технічного захисту інформації;

— порядок організації мобілізаційної роботи в установі, в тому числі організація 
системи електронного контролю допусків до адмінбудівель.

Питання створення Інформаційного кодексу України порушувалося вже 
багато разів. Але з урахуванням політичної нестабільності, постійного і невда-
лого експериментування із структурами органів влади, що відпо відають за 
державне регулювання відповідної сфери, плинності керів ного складу 
державних органів, внаслідок чого змінюються і їхні політичні орієн тири, 
розв’язання відповідного питання відкладається і досі. 

І це при тому, що відповідно до пункту 13 Плану заходів з виконання завдань, 
передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007—2015 роки”, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 653-р, відповідний кодекс 
необхідно було прийняти (останній з термінів) до кінця 2009 року. Тому і на 
сьогодні в Україні склалась ситуація коли нормативна база ІТ-сфери складається з 
окремих стихійно-розроблюваних нормативів, що створюються як реакція на ту чи 
іншу гостро посталу проблему. 

Організаційне забезпеченняОрганізаційне забезпечення

Слабке організаційне забезпечення ІТ-інфраструктури в органах влади 
зумовлено традицією скорочення та ліквідації відповідних підрозділів, оскільки 
серед керівників багатьох органів усталилась думка, що наявність сектору з 
двох осіб, або формальне покладання відповідних обов’язків на функціональні 
структурні підрозділи є достатнім для забезпечення при наймні існування (при 
цьому не йдеться про динамічне функціонування та розвиток) офіційного веб-
сайту та належної роботи персональних комп’ю терів. Такий підхід є 
неприпустимим, оскільки має наслідком унеможливлення будь-якого ІТ-
розвитку та збереження корінних бюрократичних традицій, тобто засвідчує 
відсутність прагнення до будь-яких змін.

На сьогодні оптимальним є два підходи щодо організаційного забез-
печення ІТ-розвитку в органах влади.

1. Аутсорсінговий підхід
В умовах недостатнього фінансування, доцільним є створення державних аутсор-
сінгових центрів, які здійснюватимуть технічний супровід ІТ-інфраструктури, тобто: 

— ведення та підтримку працездатності дата-центру; 

— надання послуг доступу до мережі Інтернет;

— підтримку ІТ-послуг, що використовуються установою (ІР-телефонія, ІАС тощо);

— супровід офіційного веб-сайту;
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— модернізацію програмного забезпечення ІАС установи;

— телекомунікаційне обслуговування;

— укладення, у разі необхідності, договорів про надання ІТ-послуг з іншими орга-
нізаціями.

Крім того, в аутсорсінговому центрі встановлюється усе основне ІТ-обладнання, а 
в установі залишаться лише комутаційне та робоче (комутатори, ПК, ІР-телефони 
тощо). Робота 1-2 ІТ-спеціалістів у такому випадку бачиться цілком достатньою для 
забезпечення ефективного планування і виконання програми впровадження та 
розвитку ІТ-технологій у функціонування органу. Тобто по суті, робота відповідних 
спеціалістів зводиться до грамотного написання технічних завдань, виконання яких 
здійснюватиметься аутсорсіноговим центром.

Зазначимо, що структурно для ІТ-спеціалістів обов’язково має бути 

утво рений самостійний сектор, тобто навіть у випадку аутсорсінгу 

неприпустимим є повна ліквідація ІТ-структури та відмови від утримання 

в апараті професійних ІТ-спеціалістів.

2. Самостійне ІТ-впровадження
Більш оптимальним є утримання окремого підрозділу, який самостійно вирішує 
усі основні задачі щодо розвитку та впровадження ІТ-інфраструктури установи 
та, у разі необхідності, ініціює та супроводжує укладення договорів на надання ІТ-
послуг з третіми організаціями.

Склад відповідного підрозділу визначається із розрахунку кількості робочих місць 
в органі та ступеню його ІТ-розвитку:

— керівник підрозділу;

— заступник керівника, у разі необхідності;

— адміністратор мережі, із розрахунку 2 особи на 100 робочих місць;

— фахівець з веб-технологій, не менше ніж два спеціаліста;

— фахівець з комунікацій, із розрахунку 1 особа на 100 робочих місць;

— фахівець з обслуговування ІАС, із розрахунку 1 особа на 75 робочих місць для 
кож ної використовуваної установою ІАС.

Державне регулювання сфериДержавне регулювання сфери ІТ ІТ

Сьогодні в Україні відсутня ефективна структура державного регу лювання 
відповідного сектору. 

Так, регулювання ІТ-інфраструктури здійснюється:

— Державним комітетом інформатизації України, формування якого продов-
жується вже другий рік, внаслідок чого комітет є досі не укомплектованим; також 
залишається нерозв’язаним питання щодо фінансування органу;

— Адміністрацією зв’язку при Мінтрансзв’язку — державним органом, фінан-
сування та структуру якого недоцільно скорочено, а пряма підпорядкованість 
міністерству обмежує та сковує його діяльність як фахово, так і функціонально;

— Державним комітетом телебачення і радіомовлення та Національною 
комісією з питань регулювання зв’язку — до компетенції яких віднесено 
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окремі питання сфери ІТ, при цьому розмежування відповідних повноважень 
залишається досить розмитим.

Зважаючи на зазначене, формування потужної сфери ІТ є можливим лише 

у разі об’єднання усіх функцій в окремому, самостійному, незалежному та 

повністю сформованому центральному органі виконавчої влади.

Зазначимо, що в більшості інформаційно-розвинутих країнах сфера ІТ 
регу люється міністерством, до компетенції якого віднесено питання прова-
дження державної інформаційної політики, питання розвитку інформаційних 
технологій, інформаційно-телекомунікаційних технологій, а також зв’язку. 

СУТЬ ЗМІН І ПЕРСПЕКТИВИ: ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ СУТЬ ЗМІН І ПЕРСПЕКТИВИ: ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ 
ЕЛЕКТРОННУ ВЗАЄМОДІЮЕЛЕКТРОННУ ВЗАЄМОДІЮ

Електронна взаємодія — це організація на основі доступних інформаційно-

телекомунікаційних технологій такої форми кооперації, що забезпечує 

оперативне керування персоналом на будь-якій відстані та безперервне і 

високовиробниче виконання своїх функціональних обов’язків персоналом 

незалежно від свого місцезнаходження та місцезнаходження інших 

співпрацівників та керівництва.

1. Проведення адміністративної реформи 1. Проведення адміністративної реформи 
З метою створення механізму ефективного державного регулювання інформаційної 
сфери необхідно усунути ситуацію „лебідь, рак і щука”, що склалася в Україні за 
останній час. Концептуальною основою такої реформи є вислів „Єдина політика 
при багатогранній функціональності споріднених завдань”.

Мається на увазі створення єдиного центрального органу державної 
влади, а зважаючи на досвід розвинутих країн, як мінімум на початковому 
етапі, — міністерства, яке скеровуватиме усю державну політику і діяльність у 
сфері розвитку інформаційно-комунікаціних технологій.

Зазначене не виключає, а за європейським досвідом навіть стимулює створення 
додаткових органів для розв’язання певних специфічних завдань з інформатизації 
суспільства, але усі вони є прямо і жорстко підпорядкованими головному органу.

Такий підхід, з одного боку, забезпечить провадження єдиної державної інфор-
ма ційної політики (розвиток інформаційних, інформаційно-телеко мунікаційних 
технологій, а також технологій зв’язку), а з іншого — усуне проблему функціонального 
дублювання різних органів влади, підвищивши рі вень їх координованості, оскільки 
їх повноваження будуть визначатись одним органом в межах, достатніх для 
реалізації певних завдань. 
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2. Створення цілісного правового підґрунтя 2. Створення цілісного правового підґрунтя 

Організація такої взаємодії, в першу чергу, потребує створення нор ма-
тивно-правового підґрунтя, достатнього для врегулювання усіх право від носин, 
що виникають у межах такої взаємодії. Саме тому, першо черговими вбачаються 
кроки щодо прийняття:

а) Інформаційного кодексу України, яким визначатимуться:
— єдиний регламент функціонування системи надання державних та комунальних 

електронних послуг;

— єдині регламенти організації доступу громадян до владних процесів, безпо се-
ред нього залучення громадян до прийняття державних управлінських рішень, 
створення та функціонування систем електронного волевиявлення громадян;

— єдині регламенти організації електронної взаємодії (електронний документообіг, 
електронні конференції, телемедицина тощо);

— єдиний регламент формування та розвитку Національної системи електронного 
цифрового підпису;

— правові засади створення та використання електронних ідентифікаційних карток 
громадян (електронних паспортів) та державних службовців;

— єдині правові засади створення, ведення, зберігання та використання елект рон-
них інформаційних ресурсів; 

— правові засади для запровадження дистанційної роботи за рахунок створення 
електронних офісів, у тому числі на державній службі;

— механізми стимулювання здійснення швидкого переходу державного сек то ру до 
використання електронної взаємодії; 

— уніфіковані засади організації максимально простої та ефективної інформаційної 
безпеки у інформаційно-телекомунікаціних каналах, базах-даних, дата-центрах та 
інформаційних ресурсах;

— вимоги щодо переходу органів влади до роботи у захищених корпоративних 
системах обміну інформацією;

— засади запровадження обов’язкового підвищення кваліфікації державних служ-
бовців та працівників державного сектору з питань організації роботи у режимі 
дистанційної електронної взаємодії; 

б) підзаконного нормативу, яким врегульовуватимуться усі процедурні 
питання щодо застосування норм Інформаційного кодексу;

в) окремих підзаконних актів, якими встановлюватимуться стратегічні плани, 
напрямки розвитку та заходи з реалізації певних завдань щодо 
запровадження електронної взаємодії.

Одним з таких скеровуючих актів є ініційований та підготовлений Головдержслужбою 
на основі власного досвіду проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про 
затвердження Плану заходів з переходу органів виконавчої влади до використання 
безпаперового електронного документообігу до 2012 року” (додається). 

Відповідне розпорядження пропонує здійснити впродовж трьох років перехід 
центральних органів виконавчої влади на використання безпаперового елект-
ронного документообігу та забезпечити, як мінімум на рівні цих органів, міжвідомчий 
безпаперовий документообіг через спеціальну інформаційно-телекомунікаційну 
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мережу органів виконавчої влади. Зауважимо, що перший розділ зазначеного 
проекту присвячено саме проблемі створення цілісного нормативного підґрунтя 
щодо забезпечення безпаперових процедур документообігу. 

Уніфікація рішень і стандартів Уніфікація рішень і стандартів 

Відповідне завдання є комплексним і основоположним, оскільки процес 
глобалізації є можливим не за рахунок створення однієї системи для всіх, а за 
рахунок створення багатьох раціональних та уніфікованих систем, які без 
перешкод взаємодіють між собою.

Основним тут є розробка відповідних уніфікованих технічних стандартів і 
реалі за ція примусового переходу до їх використання. 

Так, за практичним досвідом Єв ропи лише примусовий перехід дає змогу створити 
„інформаційне диво”, інакше розвиток нагадуватиме лише окремі прориви за 
різними напрям ами розвитку, які можна буде охарактеризувати як постійне 
надолуження за лідером.

3. Подолання цифрового розриву 3. Подолання цифрового розриву 
Проблема цифрового розриву є передусім проблемою суспільної нерівності, що 
проявляється у всіх сферах життєдіяльності: доступі до життєво важливих ресурсів 
(продовольчих, сировинних, енергетичних і т.п.). З точки ж зору запровадження 
електронної взаємодії у державному секторі відпо відна проблема полягає у 
нерівному технічному оснащенні та професійній підготовці як центральних так 
і місцевих органів виконавчої влади, в основі чого, зокрема, лежить і фінансова 
нерівність.

Сьогодні на основі світового практичного досвіду подолання цифрової 
нерівності визначено наступні обов’язкові кроки, які мають бути реа лізовані: 

1. Формування політичної волі найвищого рівня щодо необхідності, до-
цільності та обов’язковості переходу до використання технологій 
електронної взаємодії.

2. Формування сприятливих та мотивуючих умов для розвитку ін фор-
маційного суспільства, зокрема шляхом створення потужного фінан сового 
ресурсу задля забезпечення реалізації глобальних завдань, а також 
посилення фінансування власних видатків органів влади на здійс нення 
науково-технічних досліджень у відповідній сфері.

3. Створення реальних конкурентних засад у сфері надання ІТ-послуг, 
водночас стимулюючи розвиток потужної національної складової від-
повідного сектору.

4. Забезпечення підвищення соціальних стандартів для населення, зростання 
рівня добробуту громадян.

5. Розвиток системи пунктів колективного доступу (інфоматів), які повинні 
охопити кожен район, кожне село.

6. Забезпечення підвищення рівня освіченості населення та підвищення 
професійного рівня працівників державного та комунального секторів.
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7. Провадження глобальної комп’ютеризації навчального процесу у середніх 
та вищих навчальних закладах, запровадження глобальної програми 
дистанційної освіти, в першу чергу надання усіма вищими навчальними 
закладами дистанційних послуг отримання другої вищої освіти через 
електронні канали зв’язку.

8. Створення системи мотиваційних чинників для залучення державного та 
приватного сектору, а також населення до використання ІКТ.

4. Автоматизація державних бізнес-процесів 4. Автоматизація державних бізнес-процесів 

Електронна взаємодія як частина інформаційного суспільства є лише тоді 
ефективною, коли внаслідок її реалізації прибираються усі зайві опе раційні 
процеси, спрощуються процедурні вимоги, а більшість „зайвих рухів” 
відноситься на долю автоматизації. 

Головним процедурним питанням тут є: „Як звести певний перелік операцій та 
отри мати кінцевий результат натисканням однієї кнопки?”.

Єдиний шлях досягнення відповідної мети — запровадження уніфікованих прог-
рам но-технічних рішень у робочі процеси державного та приватного секторів.

З іншого боку глобальна автоматизація може розвиватись лише з розв’я-
занням таких проблем:

1. Глобальне оновлення наявного парку ПК, оскільки гло ба лізація до рівня 
використання інформаційних систем при зношеному облад нанні на 
робочих місцях прямо впливає як на працездатність, так і на здо ров’я 
персоналу (наприклад, погіршення зору внаслідок вико ристання 
зношених моніторів). З іншого боку, ПК старих поколінь є функціонально 
обмеженими і гальмують усі процеси, пов’язані із пере ходом на сучасні 
та перспективні технології електронної взає модії, наприклад ІР-зв’язок.

2. Розбудова потужних локальних мереж та їх об’єднання у єдину ін-
формаційно-телекомунікаційну мережу органів виконавчої влади. Зазна-
чимо, що реалізація основних завдань щодо організації елект ронної 
взаємодії передбачає 100% доступ персоналу кожного органу до відомчої 
локальної мережі. При цьому одночасний висо кошвид кісний доступ до 
мережевих ресурсів повинен забезпечуватись на рів ні формування 
потужних відомчих та міжвідомчих дата-центрів на основі гігабіного 
каналу передачі інформації.

3. Організація потужних дата-центрів, крізь які здійснюватиметься обмін 
державною інформацією у великих обсягах, вимагає створення резервних 
захищених сховищ електронних даних, з яких можна відновити будь-яку 
втрачену інформацію, а організація доступу до відповідних даних — 
розв’язання питання технічного захисту інформації на належ ному рівні 
шляхом створення захищеної інформаційної інфраструктури на базі 
комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), що об’єднує усі робочі 
місця органу.
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4. Розвиток відомчих інформаційних веб-ресурсів та створення корпо-
ративних ІР-мереж, а також впровадження міжвідомчого юридично зна-
чимого безпаперового електронного документообігу, який передбачає: 

— наявність у кожному органі відомчих систем електронного документообігу, здат-
них підтримувати безпаперовий електронний документообіг з використанням 
електронного цифрового підпису та вивантажувати електронні документи в уні-
фі кованому форматі для їх подальшої передачі до адресатів;

— забезпечення 100% персоналу доступом до відомчих систем електронного 
документообігу та особистими електронними цифровими підписами;

— укладення довгострокових контрактів на підтримку системи електронного 
документообігу та сертифікацію електронних цифрових підписів.

Питання розвитку відомчих інформаційних веб-ресурсів, у свою чергу, полягає у:

— створенні на базі офіційного веб-сайту установи системи інформаційного обміну, 
яка б містила усю поточну та архівну інформацію про її діяльність;

— запровадженні надання усього спектру послуг, що надаються установою, через 
офіційний веб-сайт, створення інформаційних форумів з питань компетенції 
установи та забезпечення прийому електронних звернень громадян.

При створенні корпоративних ІР-мереж обов’язково повинно забез печуватись:

— підключення до ІР-телефонії 100% персоналу державних установ;

— інтеграція ІР-телефонії із системами відео та аудіо вводу/виводу інформації на 
робочих місцях персоналу;

— участь, за викликом, будь-якого працівника у дистанційних конференціях та 
нара дах будь-якого складу та будь-якої віддаленості;

— розбудова на базі відповідних мереж захищених мереж обміну інформацією.

5. Захист інформації 5. Захист інформації 

Інформаційна безпека — це досконалий баланс між відкритістю та закри-
тістю інформації: між прагненням максимально розширити доступ громадянина 
до державної, комерційної, наукової, освітньої, персо нальної та іншої інфор-
мації при забезпеченні її цілісності, достовірності та юри дичної значи мос ті, та 
одночасному забезпеченню максимальної захи ще ності і обме женої доступності 
інформації конфіденційного характеру. 

Забезпечення інформаційної безпеки є складним явищем, яке включає:

— сукупність інформаційних потреб державного управління та діяльність із 
забезпечення цих потреб;

— зовнішні та внутрішні загрози інформаційно-комунікаціному простору (загрози 
цілісності та конфіденційності інформації, неушкодженості апаратно-програмних 
засобів тощо);

— суспільно-інформаційні загрози (неправомірне обмеження доступу громадян 
до інформації, закритість владних процесів, незадовільна якість інформаційних 
послуг тощо);

— комплекс нормативно-правових, організаційно-технічних та методичних засобів 
протидії загрозам інформаційної безпеки. 



304

Сьогодні, до основних перешкод, які стримують розвиток інформаційної безпеки і 
які належить подолати у найближчій перспективі віднесено:

— недосконалість та невиправдана складність нормативного забезпечення від-
повідної сфери; 

— відсутність достатньої фінансової підтримки відповідних заходів;

— відсутність конкурентоспроможних вітчизняних рішень щодо забезпечення ін-
фор маційної безпеки;

— інформатизація на основі імпортних технологій, що спричиняє пряму залежність 
від імпортерів-постачальників відповідних рішень;

— недостатній рівень професійної підготовки ІТ-спеціалістів з цих питань.

Саме подолання п’яти зазначених проблем відкриє для України шляхи для пов-
ноцінної глобалізації інформаційних процесів, побудованих на засадах повної 
електронної взаємодії та забезпечення непорушності права конфіденційної 
інформації (державної таємниці та приватного життя).

6. Надання державних і комунальних послуг он-лайн 6. Надання державних і комунальних послуг он-лайн 

Сьогодні всі демократичні та розвинені держави обирають для себе 
пріоритетом якісне надання послуг громадянину, технічною реалізацією якого 
виступають принципи електронного урядування та надання послуг за 
допомогою ресурсів Інтернет. При цьому зникають черги, а „єдине вікно” 
перетворюється на „єдине електронне вікно”.

Основною проблемою тут є навіть не створення електронної ін фор ма цій-
ної системи надання повноцінної послуги, а створення раціональної та дієвої 
процедури її роботи. Так, основними заходами з реалізації даного завдання є: 

1. Розробка функціональних процедур щодо організації надання дер-
жавних послуг від електронної заявки на отримання послуги до її надання 
(наприклад надсилання виданих довідок чи дозволів);

2. Встановлення чіткого переліку послуг, процедура надання яких підлягає 
переведенню у електронну форму;

3. Створення постійно-діючих веб-порталів державних та комунальних 
послуг для бізнесу та громадян;

4. Забезпечення об’єднання на рівні доступу державних та комуналь них 
інформаційних ресурсів з метою автоматизації процесу отримання повно го 
спектру інформації, необхідної для надання послуги;

5. Підвищення рівня освіченості громадян щодо роботи у режимі 
електронного надання послуг.

На сьогодні одним з глобальних та основоположних завдань щодо забезпечення 
доступності державних послуг є їх наближення до людей. 

Одним з раціональних шляхів досягнення зазначеної мети є упорядкування 
системи державних та комунальних послуг шляхом їх віртуальної концентрації у 
єдиному веб-вікні за допомогою простого у користуванні інтерфейсу та зручної і 
доступної для пересічного користувача навігації.
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Реалізація відповідного завдання полягає у побудові на основі Реєстру державних 
та адміністративних послуг, що ведеться Головним управлінням державної служби 
України, єдиного порталу, через який кожен громадянин буде в змозі отримати 
увесь спектр послуг, що надаються органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування.

Таким чином створений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 25 лютого 2009 р. №251-р „Про заходи щодо упорядкування на дання 
державних платних послуг” та постановами Кабінету Міністрів Ук раїни від 27 
травня 2009 р. № 532 „Про затвердження Положення про реєстр державних та 
адміністративних послуг” і від 17 липня 2009 р. № 737 „Про заходи щодо 
упорядкування надання державних, у тому числі ад мі ністративних послуг” Реєстр 
державних та адміністративних послуг пови нен стати загальнодоступним 
інструментом веб-взаємодії влади і громадянина. 

7. Опрацювання електронних звернень громадян, 7. Опрацювання електронних звернень громадян, 
забезпечення участі грома дянина у державних процесах забезпечення участі грома дянина у державних процесах 

Зважаючи на європейський досвід, реалізація відповідного завдання 
здійснюється лише за трьома цільовими напрямами, кожен з яких потребує 
лише наявності відповідної політичної волі:

1. Створення державних он-лайн консультацій та професійних он-лайн 
форумів. 

Як правило, он-лайн консультації є опрацюванням звернень громадян, поданих 
в електронній формі через відповідні державні веб-ресурси, відповіді на які 
публікуються в цьому ж ресурсі, причому процес спілкування є доступним лише 
для суб’єктів спілкування.

Он-лайн форуми є формою загальнодоступного висвітлення інформації для групи 
осіб за певними професійними ознаками. Наприклад, на форумах з питань кадрової 
роботи реєструються відповідні фахівці, що працюють як у державному так і в 
приватному секторі, замовляють створення професійних тематичних обговорень, 
до яких заносяться перелік питань, розв’язання яких потребує правового або 
професійного роз’яснення. 

2. Створення офіційних он-лайн опитувань.
Відповідне завдання реалізується шляхом створення тематизованих он-лайн опи-
тувань, які проводяться через офіційні державні веб-ресурси. Участь у опиту-
ваннях беруть лише зареєстровані громадяни, при цьому основним критерієм для 
реєстрації громадянина є он-лайн перевірка його паспортних даних (серія, номер, 
прізвище, імя та по батькові), лише після чого йому надається право на висвітлення 
своєї думки під час голосування. Якщо громадянин має електронний паспорт, то 
саме він і використовується для авторизації в он-лайн опитуваннях.

Відповідні опитування аналізуються, після чого на основі визначеної громадської 
думки приймаються та корегуються державні рішення.

Додатковою проблемою тут є визначення методики аналізу відповідних он-
лайн опитувань, оскільки їх результат не завжди є однозначним, а методика 
прийняття рішень на їх базі повинна охоплювати бажання більшості верств 
населення.
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3. Створення систем електронного волевиявлення. 
Це є найсуперечливішою складовою, оскільки більшість вважає перехід офіційного 
волевиявлення (проведення виборів та референдумів) у електронну площину 
відкриттям шляхів для махінацій та маніпуляцій із їх результатами.

З іншого боку сьогодні існує позитивна практика такого впровадження, яка дося-
гається лише двома шляхами:

— формування відокремленої захищеної системи фіксування та обробки результатів 
волевиявлення громадян, що об’єднує у захищеній мережі побудованій на 
базі комплексної системи захисту інформації усі робочі місця, пов’язані як із 
волевиявленням, так і з обробкою даних;

— забезпечення усіх громадян їх особистими юридично значимими електронними 
паспортами.

8. Підтримка процесів управління персоналом 8. Підтримка процесів управління персоналом 

Як вже зазначалось, одним із важливих аспектів модернізації дер жавного 
управління є створення автоматизованих систем підтримки дер жавних бізнес-
процесів управління персоналом.

Існуючий стан автоматизації управління персоналом в системі державної служби 
характеризується використанням окремих комп’ютерних систем автоматизації 
кадрового обліку, які дозволяють вести особові картки державних службовців 
в електронному вигляді, а також передавати цю інформацію для зберігання та 
аналітичної подальшої обробки до Головного управління державної служби України 
та її територіальних органів. Низька якість та неповнота бази електронних карток 
не дозволяють вирішувати основні завдання щодо планування персоналу, підбору 
кадрів, заміщення вакантних посад, отримання аналітичних довідок стосовно 
кількісного та якісного складу персоналу в системі державної служби. 

Десятирічний досвід використання кадровими службами органів ви ко нав чої 
влади системи „Картка” та інших систем автоматизації кадрового об лі ку дав змогу 
узагальнити переваги та недоліки наявних систем та сфор м улювати основні 
принципи та вимоги до створення нової системи ін фор ма ційної підтримки 
управління людськими ресурсами, які покла дені в ос нову Національної бази 
електронних особових справ державних служ бовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування (далі — НБДС).

Національна база електронних особових справ державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування України — це:

• організована за єдиною технологією сукупність національних ре-

сурсів, необхідних для розв’язання завдань держави з питань роз-

витку та якісного управління персоналом (державними служ бовцями 

та посадовими особами місцевого самоврядування); 

• інформаційний ресурс, який створюється в Україні для проведення 

аналітичних досліджень з метою прийняття рішень та надання 

державним органам (залежно від статусу та повноважень) доступу 

до цього ресурсу для отримання інформації щодо державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування при 

обґрун туванні рішень у системі управління персоналом.
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Головною метою створення єдиної інфраструктури НБДС є надання послуг корис-
тувачам:

— рівня Уряду — отримання достовірної оперативної аналітики, у тому числі 
трен дів щодо якісного та кількісного складу державної служби та проведення 
випереджуючої модернізації державного управління;

— рівня міністерств — автоматизація кадрового обліку, планування резерву, рекру-
тингу, а також доступу до достовірних, захищених персональних особових справ 
державних службовців;

— рівня державного службовця — отримання інформаційних послуг щодо державної 
служби, персональної інформації за запитом, автоматизації працевлаштування, 
дистанційного навчання, підвищення кваліфікації. 

НБДС передбачає перехід від традиційної децентралізованої архітектури систем 
автоматизації кадрового обліку до централізованої схеми доступу до інтегрованих 
інформаційних ресурсів з використанням сучасних веб-технологій, який забез-
печить ведення єдиної особової справи державного службовця будь-якого рівня 
незалежно від його переміщень, звільнень, що унеможливить внесення змін до 
історії особової справи та стане запорукою запобігання можливих корупційних дій 
та порушень Закону України „Про державну службу”.

Нова система передбачає автоматизацію ключових бізнес-процесів управління 
персоналом, у тому числі удосконалення автоматизації кадрового обліку, підтримку 
загальнодержавних вимог до управління людськими ресурсами системи державної 
служби, прогнозування та оцінку потреб у підготовці та перепідготовці професійних 
кадрів на основі єдиного штатного розпису органів виконавчої влади, планування 
кадрового резерву, автоматизацію працевлаштування, забезпечення актуальною, 
повною та достовірною аналітикою нормотворчих ініціатив для визначення полі-
тики розвитку державної служби, забезпечення права громадян на доступність до 
персональної інформації тощо. 

Треба розуміти, що створення такої інформаційно-аналітичної системи загаль-
нонаціонального масштабу потребує залучення значних матеріальних, людських та 
фінансових ресурсів.

За участю спеціалістів, залучених за програмою міжнародної технічної допомоги 
„Реформа управління персоналом на державній службі в Україні”, розроблено 
дорожню карту дій (Road map), яка передбачає розробку технічного проекту 
НБДС, проведення спільно з іншими органами виконавчої влади публічних 
обговорень у форматі семінарів, конференцій, круглих столів для забезпечення 
гласності та відкритості процесу створення НБДС. У технічному проекті НБДС 
визначені основні рішення щодо створення та експлуатації всіх компонентів 
майбутньої системи, зокрема: підсистеми автоматизації ведення кадрового 
обліку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 
України; підсистеми адміністрування доступу до даних та сервісів; веб-
порталу НБДС; підсистеми захищеного обміну даних з веб-порталом; модулю 
(тимчасового) імпорту та верифікації даних з наявних систем кадрового обліку 
(система „Картка”); бази електронних особових справ; сховища даних; підсистеми 
аналітичного забезпечення; підсистеми супроводу єдиних довідників та 
технічних вимог до Data-центру.

За підтримки українсько-канадського проекту „Реформа управління персоналом на 
державній службі в Україні” міжнародними та вітчизняними експертами зроблено 
правовий аналіз співвідношення термінів „доступ до офіційної інформації” та „захист 
персональних даних”, розроблено рекомендації щодо правомірності віднесення 
персональних даних державних службовців до конфіденційної інформації, а також 
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розроблено „Стратегію нормативно-правового забезпечення НБДС”, реалізація якої 
забезпечить відкритість, обґрунтованість, системність та безповоротність розробки 
та впровадження НБДС. При цьому буде створено правове підґрунтя використання 
НБДС всіма користувачами, починаючи з етапу ініціювання, розробки, дослідної 
експлуатації, промислової експлуатації, з урахуванням надання інтерактивних 
послуг громадянам, державним службовцям, кадровим службам органів державної 
влади та органам місцевого самоврядування.

Зазначене дасть змогу вже у 2010 році зробити перший практичний крок до 
створення макета Національної бази електронних особових справ дер жавних 
службовців та посадових осіб місцевого самовря дування.

9. Впровадження електронного документообігу 9. Впровадження електронного документообігу 

Одним з найперспективніших та найактуальніших напрямів автома тизації 
процесів є впровадження відомчого та міжвідомчого безпаперового елект-
ронного документообігу.

Питання впровадження відповідного процесу не є сьогодні однозначним з 
причин великого цифрового розриву, недостатності фінансування, а також через 
відсутність політичної волі, яка є першоосновою відповідного процесу. 

Досягнення позитивного результату при переході до безпаперових технологій 
документообігу, в першу чергу, зумовлено тим, що керівник органу повинен взяти 
на себе усю відповідальність за відповідну реалізацію та її результат. 

Розуміння керівництвом Головдержслужби усієї важливості та складності 
процесу, готовність до розв’язання цілої низки проблем, а також особиста участь 
у про цесі в ролі користувачів відомчої системи електронного документообігу 
дали змо гу досягти впродовж 2009 року непоганих результатів — станом на 
31.12.2009 року 81,4% відомчого доку мен то обігу було переведено у безпаперову 
форму (графік 1).
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При розв’язанні питання „ТАК” чи „ПРОТИ” кожен керівник повинен 
усвідомити основні очевидні стимули: 

— доступність інформації, прозорий рух документів, відсутність необхідності роз-
дру ковувати та зберігати паперові копії; 

— пришвидшення опрацювання документів (так, середній час опрацювання доку-
мента у Головдержслужбі скоротився впродовж 2009 року з 24 до 6 годин — 
див. графік 2);
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— посилення виконавської дисципліни за рахунок глобальної автоматизації 

процесу;

— забезпечення оперативної та одночасної колективної роботи з документами: 
коли один і той самий документ може опрацьовуватись одночасно кількома 
працівниками.

Звичайно, завжди треба бути обізнаним і щодо таких ризиків, як:
— психологічний бар’єр, пов’язаний з відходом від класичних паперових 

процедур;

— юридичні суперечності, пов’язані з тимчасовим одночасним існуванням папе-
рового і електронного документообігів;

— тимчасове падіння літературної якості документів;

— ніхто і ніколи не дасть гарантій безперебійної роботи системи, оскільки немож-
ливо створити таку електронну систему, яка б забезпечувала належну пра-
цездатність усіх своїх функціональних вузлів 24 години на добу та 365 днів на 
рік (наприклад, проблема перебоїв електричного живлення, відсутність якого 
повністю зупиняє роботу електронних систем);

— на глобальному рівні доводиться регулярно повертатися до питання надійності 
зберігання інформації та забезпечення доступу до неї у майбутньому, оскільки з 
розвитком інформаційного обміну зростає бажання несанкціонованого доступу 
до інформації і, як наслідок, вимоги щодо забезпечення захисту інформації стають 
більш жорсткими та вимагають застосування нових технологій захисту. 

Але аналізуючи комплекс переваг та недоліків, неважко зрозуміти, що 
переваг не лише більше, вони створюють можливості для органі заційного 
розвитку та підвищення ефективності робочого процесу, а недоліки є лише 
тимчасовими, суб’єктивними складностями, які при бажанні нескладно 
подолати. 
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Крім того, у разі впровадження відомчого безпаперового документообігу ко жен 
керівник може суттєво спростити собі завдання, якщо братиме за основу по-
зитивний досвід Головдержслужби. 

Так, аналізуючи відповідний досвід, насамперед кожен керів ник повинен 
визначити для себе завдання щодо забезпечення адмініст ра тивно-
управлінської основи переходу до безпаперових техно логій до ку мен тообігу, 
для чого розробляється і приймається пакет відомчих до кументів:

— програма (план) переведення документообігу у безпаперову форму;

— порядок організації безпаперового документообігу, в тому числі:
— посадові рольові інструкції для користувачів;

— інструкції з адміністрування системи.

— порядок застосування електронного цифрового підпису, яким, зокрема, 
регулюються:

— права користувача підпису;

— повноваження відповідального підрозділу з питань застосування електронного 
цифрового підпису в органі.

— процедура врегулювання окремих питань, пов’язаних із суперечностями 
процедур проходження паперових і електронних документів (управ ління 
змінами).

Другим за важливістю для кожного керівника є завдання щодо розв’я-
зання питання легітимності впроваджуваного безпаперового докумен тообігу. 

Відповідне вирішується лише шляхом забезпечення усього персоналу відповідного 
органу, його підвідомчих установ та територіальних підрозділів юридично 
значимими особистими електронними цифровими підписами (далі — ЕЦП), які 
за своїм правовим статусом прирівнюються до власноручних та підтверджені 
сертифікатами відкритого ключа, що засвідчують належність ЕЦП відповідній особі

Так, саме накладений на електронний документ ЕЦП підтверджує незмінність 
редакції документа та однозначно встановлює його авторство, а у випадку внесення 
до документа навіть найнезначніших корегувань — засвідчує втрату документом 
юридичної сили. Беручи до уваги той факт, що готовність будь-якого персоналу 
до роботи у безпаперовому режимі, не зважаючи на будь-які попередні підготовчі 
заходи, завжди залишається на недостатньому рівні, кожен керівник повинен 
усвідомлювати, що єдиним шляхом „безболісного” та „безвтратного” переходу до 
використання безпаперового документообігу є його поетапне впровадження. 
Так, за досвідом Головдержслужби, відповідне впровадження рекомендується 
здійснювати у п’ять етапів, перелік яких представлено у Таблиці 2.

№ етапу Низхідний рух документів Висхідний рух документів

1 Інформаційні документи,
тобто документи, які не потребують виконання, а 
лише ознайомлення з ними1

2 Документи між структурними підрозділами,
тобто ненормативні документи, що призначені для розгляду та опрацювання 
структурними підрозділами цього ж органу, або для інформування керівництва 
органу2
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3 Окремі постановчі документи,
тобто документи, які мають виконуватись у 
встановлені терміни3

Ініціативні документи 4

4 Окремі постановчі 
документи, накази, 
нормативно-правові акти

5 Усі документи, окрім тих, проходження яких має особливості, відмінні від загального 
порядку підготовки та розгляду документів 
(кадрові документи, звернення громадян, фінансові документи та документи, що 
містять інформацію з обмеженим доступом)

1) Відпрацювання нисхідного руху документів на базі накладання електронних резолюцій.

2) Відпрацювання процедур безпаперової підготовки та погодження електронних документів.

3) Забезпечення унеможливлення „втрат” документів внаслідок недбалості чи помилки корис-

тувачів або системи. 

4) Першими вихідними документами, що створювались та погоджувались у безпаперовій формі, 

були ініціативні документи. 

Також вкрай важливим питанням є організація проведення відповідних 
систематичних навчань персоналу. 

Навчання повинне проводитись на постійній основі впродовж усього 
перехідного процесу і спрямовуватись не лише на доведення до персоналу 
інформації щодо порядку проходження електронних документів, а й на 
розв’язання різних системних проблем, що виникають у процесі переходу. 
Крім того, під час навчань необхідно обов’язково анонсувати наступні події, 
кроки та нововведення, що відбуваються у процесі впровадження безпа-
перового документообігу.

В окремих випадках за рішенням керівника органу доцільно проводити 
атеста цію готовності персоналу до роботи у безпаперовому режимі та знання 
встановлених порядків здійснення безпаперових процедур документообігу, 
оскільки такий підхід дозволяє оперативно виявляти допущені при проведенні 
навчань прогалини та стимулювати персонал до кращого опрацювання проце-
дурних документів. 

Як засвідчує наявний в Україні позитивний досвід, незважаючи на складність про-
цесу, запровадження безпаперових технологій документообігу, навіть лише на 
відомчому рівні, забезпечує розв’язання наступних проблем:

— суттєве заощадження ресурсів (кошти і час), зокрема лише на витратних ма-
теріалах, що супроводжують паперовий документообіг, забезпечено 50% 
економії;

— об’єктивна оцінка трудозатрат кожного працівника у загальному результаті за 
рахунок прозорості усіх процесів, пов’язаних із опрацюванням електронних 
документів;

— подолання комунікаційних бар’єрів внаслідок автоматизації процесу обміну 
документами та забезпечення їх колективного опрацювання з віддалених 
робочих місць;

— підвищення персональної конкурентоздатності працівника на ринку праці 
в умовах розвитку інформаційного суспільства за рахунок освоєння нових 
технологій організації робочого процесу (зокрема, у Головдержслужбі ке-
рівниками усіх рівнів освоєно опрацювання електронних документів у режимі 
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„правки” MS Word, а працівниками створення масової розсилки у одному 
документі з використанням сервісу „злиття” MS Word, і це при тому, що лише рік 
тому більшість керівників та працівників навіть не здогадувались про існування 
відповідних сервісів);

— збереження „живої” інституційної пам’яті, оскільки документ зберігається у 
тому вигляді у якому його створено (наприклад текст MS Word), а відтворення 
інформації не потребує складних перетворень.

Дивлячись у майбутнє, вже сьогодні можна говорити, що лише гло баль -
ний безпаперовий документообіг, об’єднаний у єдиній мережі органів вла ди, 
в змозі забезпечити швидкий цілісний документообіг, що ведеться за єди-
ними оптимальними правилами та регламентами, об’єднує усі типи доку-
ментів, у тому числі ті, що містять інформацію із обмеженим доступом, 
скеровується єдиною загальнодержавною довідниковою базою, актуаль ність 
якої постійно підтримується на належному рівні, та забезпечує реальні 
можливості для зміни філософії організації роботи органів влади внаслідок 
відходу від практики контролю формального виконання документів та 
запровадження аналізу ступеня досягнення результату та якості кінцевого 
продукту. 

Таким чином, створення „інформаційного дива” є можливим і в Україні, 

для цього лише необхідно прийняти вольове рішення та зробити низку 

важливих кроків. При цьому досягнутий ефект може навіть перевершити 

здобутки інших країн, оскільки Україна має право пройти вже прото-

рованим шляхом, використовуючи наявний позитивний досвід.
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ДОДАТОК 6.1ДОДАТОК 6.1

проект 

Кабінет  Міністрів  України

РОЗПОРЯДЖЕННЯРОЗПОРЯДЖЕННЯ

від _____________2010 р. № ______від _____________2010 р. № ______

КиївКиїв

Про затвердження Плану заходів з переходу органів Про затвердження Плану заходів з переходу органів 
виконавчої влади до використання безпаперового виконавчої влади до використання безпаперового 

електронного документообігу до 2012 рокуелектронного документообігу до 2012 року

1. Затвердити План заходів з переходу органів виконавчої влади до використання безпаперового 

електронного документообігу до 2012 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подавати щороку 

до 10 січня та до 10 липня, що настає за звітним періодом, Держкомінформатизації інформацію 

про хід виконання заходів для її узагальнення та подання до 10 лютого та до 10 серпня Кабінету 

Міністрів України.

3. Держкомінформатизації спільно з Головдержслужбою підготувати та внести до 1 травня 2010 року 

на розгляд Кабінету Міністрів України план та програму тренінгів персоналу органів виконавчої 

влади з питань впровадження безпаперового електронного документообігу на базі Школи 

вищого корпусу державної служби. 

 Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від „___” ________ 2010 р. №____

ПЛАН ЗАХОДІВ ПЛАН ЗАХОДІВ 

з переходу органів виконавчої влади з переходу органів виконавчої влади 

до використання безпаперового електронного до використання безпаперового електронного 

документообігу до 2012 рокудокументообігу до 2012 року

І. Заходи щодо забезпечення загального переходу на використання безпа-

перового електронного документообігу

1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету 

Міністрів України „Про затвердження Порядку передачі електронних документів до архівів і 

архівних установ та Порядку зберігання електронних документів у відомчих архівах і архівних 

установах”.

Держкомінформатизації,

Держкомархів

ІІ квартал 2010 року

2. Затвердити єдиний технічний формат та специфікації щодо створення та зберігання електронних 

документів.
Держкомінформатизації,

Держкомархів

ІІ квартал 2010 року

3. Затвердити Типовий порядок обслуговування акредитованими центрами сертифікації ключів 

органів державної влади, в частині нормативного врегулювання процедури самостійного 

ге не рування електронних цифрових підписів органами державної влади та процедури 

обслу говування сертифікатів акредитованими центрами сертифікації ключів органів, та 

єдиний формат електронних цифрових підписів, якими користуються органи державної 

влади.
Держспецзв’язку, 

Держкомінформатизації,

Головдержслужба

ІІ квартал 2010 року

4. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів 

України „Про затвердження Єдиного регламенту здійснення електронного діловодства в органах 

виконавчої влади”.
Держкомархів,

Головдержслужба

ІІ квартал 2010 року

5. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів 

України „Про затвердження Єдиної інструкції з діловодства у органах виконавчої влади”.
Держкомархів,

Головдержслужба

ІІ квартал 2010 року
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6. Внести пропозиції щодо змін до актів Кабінету Міністрів України, власних наказів, а також 

пропозиції щодо змін до актів законодавства в частині запровадження кадрової роботи у 

безпаперовому електронному вигляді.
Мінпраці

ІІ квартал 2010 року

7. Внести пропозиції щодо змін до актів Кабінету Міністрів України, власних наказів, а також 

пропозиції щодо змін до актів законодавства в частині запровадження розгляду органами 

виконавчої влади звернень громадян у безпаперовому вигляді.
Мін’юст

ІІ квартал 2010 року

8. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету 

Мініст рів України „Про затвердження Вимог щодо здійснення безпаперового проходження 

документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, при їх опрацюванні органами 

державної влади”.
Держспецзв’язку,

Держкомінформатизації,

Головдержслужба

ІІІ квартал 2010 року

9. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів 

України „Про затвердження Єдиної специфікації щодо організації роботи користувачів програмного 

забезпечення системи, якою забезпечується безпаперовий електронний документообіг органу 

виконавчої влади, підприємства, організації”.
Держспецзв’язку,

Держкомінформатизації,

Головдержслужба

ІІІ квартал 2010 року

10. Внести проект Плану заходів з організації єдиної загальнодержавної системи безпаперового 

електронного документообігу на базі інформаційно-телекомунікаційної системи органів вико-

навчої влади (СІТС).
Держспецзв’язку,

Держкомінформатизації,

Головдержслужба

ІII квартал 2010 року

11. При формуванні пропозицій до проектів Державного бюджету на 2011 та 2012 роки передбачити 

видатки на запровадження безпаперового електронного документообігу в органах державної 

влади у межах Національної програми інформатизації, з одночасним скороченням на п’ятдесят 

відсотків витрат на папір та інші витратні матеріали, пов’язані з підготовкою паперових документів 

органами державної влади.
Мінфін,

Держкомінформатизації,

інші центральні органи 

виконавчої влади

ІV квартал 2010 року

12. Створити на базі Національної бази електронних особових справ державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування Центр ведення єдиної уніфікованої довідникової бази 

електронного документообігу органів державної влади.
Головдержслужба,

Держкомінформатизації,

Держспецзв’язку

ІV квартал 2011 року
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ІІ. Організаційно-методичні заходи, спрямовані на переведення внутрішнього 

діловодства у електронну безпаперову форму

1. Затвердити спільним наказом Держкомінформатизації та Головдержслужби Примірний план пе-

ре ведення документообігу органу виконавчої влади, підприємства, організації у безпаперову 

електронну форму.
Держкомінформатизації,

Головдержслужба

ІI квартал 2010 року

2. Розробити та прийняти відомчі акти щодо організації переходу внутрішнього документообігу у 

безпаперову електронну форму, зокрема: план переходу, порядок проходження безпаперових 

документів та порядок застосування електронних цифрових підписів.
Центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

ІІ квартал 2010 року

3. Привести відомчі акти, якими визначається порядок здійснення внутрішнього діловодства, до 

єдиних регламентів щодо здійснення паперового та електронного діловодства.
Центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

ІІ квартал 2010 року

4. Покласти на структурні підрозділи з питань розвитку та впровадження інформаційних технологій 

функції щодо забезпечення впровадження безпаперового електронного документообігу та 

застосування електронного цифрового підпису, покласти на юридичні служби функції щодо 

забезпечення правового регулювання переходу до використання безпаперових технологій 

документообігу та на кадрові служби — функції щодо забезпечення актуальності довідників 

відомчих систем, якими забезпечується електронний документообіг.
Центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські держадміністрації

ІІ квартал 2010 року

5. Забезпечити сто відсотків персоналу електронними цифровими підписами, виданими акреди-

тованими центрами сертифікації ключів.
Центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські держадміністрації

ІІ квартал 2010 року

6. Забезпечити проходження керівним персоналом (не нижче керівників окремих структурних під роз-

ділів) центральних органів виконавчої влади навчань з питань впровадження безпаперового елект-

ронного документообігу, які проводитимуться на базі Школи вищого корпусу державної служби.
Центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Протягом 2010 року

7. Здійснити переведення низхідного руху основних документів (від керівника до виконавця) у 

безпаперову форму.
Центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Грудень 2010 року
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8. Здійснити переведення висхідного та низхідного проходження внутрішніх документів органу, 

установи, організації у безпаперову форму. 
Центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські держадміністрації

І квартал 2011 року

9. Здійснити переведення висхідного проходження вихідних документів органу, установи, організації 

у безпаперову форму. 
Центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

ІІ квартал 2011 року

10. Забезпечити підключення усіх органів виконавчої влади, установ та підприємств державної 

форми власності до інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади.
Держспецзв’язку, 

інші органи виконавчої влади

ІІ квартал 2011 року

11. Запровадити організацію робочих місць персоналу, зокрема їх доступу до локальної мережі, 

органу, установи, підприємства через персональні термінальні робочі станції.

Центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

ІV квартал 2011 року

12. Забезпечити організацію захищених локальних мереж у органах, установах, підприємствах, 

приєднаних до інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади.
Держспецзв’язку, 

інші органи виконавчої влади

ІV квартал 2011 року

13. Забезпечити введення робочих місць персоналу до захищених локальних мереж.
Держспецзв’язку, 

інші органи виконавчої влади

І квартал 2012 року

14. Забезпечити проходження між органами виконавчої влади у безпаперовому вигляді інформаційних 

документів.
Центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

ІІ квартал 2012 року

15. Забезпечити проходження між органами виконавчої влади у безпаперовому вигляді документів із 

постановчим питанням, окрім доручень Кабінету Міністрів України, депутатських звернень, листів 

Секретаріату Президента України, звернень громадян та документів, пов’язаних із розглядом та 

погодженням проектів законодавчих та нормативних актів.
Центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

ІІІ квартал 2012 року

16. Забезпечити проходження між органами виконавчої влади у безпаперовому вигляді документів 

із постановчим питанням, документів, пов’язаних із розглядом та погодженням проектів 

законодавчих та нормативних актів.
Центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
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Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Вересень 2012 року

17. Забезпечити перехід на повний безпаперовий документообіг між органами виконавчої влади.
Центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

До 1 грудня 2012 року
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ДОДАТОК 6.2ДОДАТОК 6.2  

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАЗИ КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАЗИ 
ЕЛЕКТРОННИХ ОСОБОВИХ СПРАВЕЛЕКТРОННИХ ОСОБОВИХ СПРАВ  

державних службовців та посадових осіб державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування Українимісцевого самоврядування України

(НБДС)(НБДС)11

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК РОЗРОБНИКІВ

РЕФЕРАТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА ТЕРМІНІВ

ВСТУП

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СТВОРЕННЯ НБДС

МЕТА СТВОРЕННЯ НБДС ТА ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АС НБДС

АРХІТЕКТУРА АС НБДС

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НБДС

ТЕХНОЛОГІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НБДС. РОЛІ КОРИСТУВАЧІВ

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА МЕРЕЖА ТА ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НБДС

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ НБДС

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ НБДС

ЕТАПНІСТЬ СТВОРЕННЯ НБДС

ВИСНОВКИ

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

1 Підготовлено в рамках науково-дослідної роботи „Розробка макету інформаційної інфраструктури цент-
рального органу виконавчої влади, який має територіальні структурні підрозділи та підвідомчі організації, 
з використанням ІР-телефоні”, що виконувалася  ЗАТ „Софтлайн” на замовлення Центру адаптації державної 
служби до стандартів Європейського Союзу.
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ПЕРЕЛІК РОЗРОБНИКІВ

Назва організації/ 
підприємства

Посада виконавця Прізвище, ім’я, 
по батькові

Головдержслужба Заступник директора Центру адаптації державної 
служби до стандартів Європейського Союзу 
Головдержслужби України

Дунаєв В.М.

Головдержслужба Начальник відділу електронного урядування 
управління аналізу політики і стратегії розвитку 
державної служби

Щепотко Ю.О.

МККУ „Мережі” Директор Волохов В.М.

ЗАТ „Софтлайн” Президент ЗАТ „Софтлайн” (Голова правління) Марреро А.М.

ЗАТ „Софтлайн” Керівник аналітичної служби Коломієць В.І.

ЗАТ „Софтлайн” Керівник департаменту Россол О.В.

ЗАТ „Софтлайн” Керівник проекту Белов Д.В.

ЗАТ „Софтлайн” Аналітик Герасіменко Н.В.

ЗАТ „Софтлайн” Провідний спеціаліст Бокулева Г.О.

КОНЦЕПЦІЯ, АС, СИСТЕМА, ГУДС, ЄДИНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА
 Предметом є побудова концепції створення національної бази електронних особових справ 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування України (далі — Концепція), 
що відповідає сучасному стану розвитку технологій та задовольняє вимоги користувачів. При 
цьому враховано функціональні можливості та інфраструктурне забезпечення наявних систем та 
підсистем, що знаходяться в промисловій експлуатації.

 Метою Концепції є формування основних вимог до національної бази електронних особових 
справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (далі — НБДС).

 Концепцію розроблено відповідно до ГОСТ 7.9. та оформлено відповідно до ГОСТ 7.32. 

 Концепцію буде використано на етапі розробки Технічного завдання та Технічного проекту на 
створення НБДС відповідно до ГОСТ 34.601-90, ГОСТ РД 50-34.698-90. А також на наступних стадіях 
проектування передбачених ГОСТ 34. 

 Концепція є базовим документом довгострокової дії (терміном до п’яти років) та невід’ємною 
складовою системи нормативно-розпорядчих документів Головного управління державної 
служби України. Протягом терміну дії Концепції до її тексту у встановленому порядку можуть 
вноситися зміни та доповнення.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА ТЕРМІНІВ 

ГУДС , Головдержслужба Головне Управління Державної служби України

ТО ГУДС  Територіальні органи ГУДС

ОВВ  Орган Виконавчої Влади

Центральний рівень  Центр

Обласний рівень  Області, м. Київ, м. Севастополь, АР Крим

Районний рівень  Райони, райони міст, міста, с.м.т., селища

НБДС  Національна база електронних особових справ державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування України

ОМС  Посадові особи місцевого самоврядування

КЗ  Канали зв’язку

МПД  Мережа передачі даних

ЛОМ  Локально-обчислювальна мережа

АС  Автоматизована система

ПЗ Програмне забезпечення

СУБД  Система управління базами даних

БД База даних
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НДІ Нормативно-довідкова інформація

ІТ Інформаційні технології

ВСТУП

Підставою для розробки Концепції створення НБДС є:

— Програма розвитку державної служби на 2005—2010 роки, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 08.06.04 № 746 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України № 776 ( 776-2008-п ) від 03.09.2008; 

— Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1151 „Про внесення змін 

до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади” із 

змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.09 № 58. 

 Створення автоматизованої системи НБДС обумовлено необхідністю розв’язання проблем, 

які виникають при виконанні задач ведення кадрового обліку державних службовців та 

ОМС України, забезпечення якісного управління та розвитку персоналу державних органів 

та органів місцевого самоврядування, забезпечення виконання контрольних та аналітичних 

функцій ГУДС в даній сфері, забезпечення ефективної підтримки прийняття кадрових рішень 

на всіх рівнях державного управління, а також необхідного рівня безпеки даних о державних 

службовцях та ОМС України.

На сьогодні для автоматизації обліку державних службовців та ОМС України, штатних розкладів 

ОВВ, використовується система „Картка” та система „Кадри”. АС „Картка” функціонує більш ніж у 

5700 ОВВ районного, регіонального та державного рівнів, в територіальних управліннях, а також в 

центральному апараті ГУДС. Створення та впровадження АС „Картка” забезпечило перехід від ручного 

ведення кадрового обліку державних службовців та ОМС, до автоматизованого обліку та консолідації 

інформації про державних службовців І—ІІІ категорій на державному рівні (в центральному апараті 

ГУДС), а також про державних службовців ІV—VII категорій на регіональному рівні (територіальні 

органи ГУДС). Обсяг бази особових карток станом на 2008 рік складає 82,7% від загальної чисельності 

державних службовців в Україні, при цьому подальше зростання показника обсягу накопичених 

особових карток до 100% неможливе за причиною децентралізованої архітектури системи. 

Існуючій стан автоматизації процесів кадрового обліку, управління та розвитку державних службовців 

та ОМС України, підвищення ефективності їх роботи, забезпечення виконання контрольних та ана -

літичних функцій на державному рівні не відповідає сучасним вимогам та характеризується низ кою 

проблем, які потребують негайного розв’язання. До основних недоліків можна віднести: немож ли-

вість роботи сервісів державного рівня з актуальними даними, дуже складний та інертний механізм 

інформаційного обміну між різними рівнями управління, а також практична відсутність підтримки 

інформаційного обміну всередині одного рівня управління, вкрай низку оперативність онов лен ня 

наявної інформації, низьку якість інформації в ОВВ обласного та районного рівнів та органах місце-

вого самоврядування, як наслідок, відсутності підтримки контролю за якістю та пов но тою ведення 

кадрової інформації на центральному та регіональному рівнях, загальний низький рівень безпеки 

даних, різноманітність та неконтрольованість версій ПЗ, які використовуються для пер винного обліку, 

що призводить до значних проблем з його оновленням, актуалізацією, навчанням користувачів.

Необхідність розв’язання зазначених проблем вимагає нових підходів впровадження сучасних 

інформаційних технологій в сфері державного управління. Впровадження таких технологій не 

обмежується питанням оновлення парку обчислювальної техніки в органах виконавчої влади та 

місцевого самоврядування. Необхідно вирішити достатньо складні питання нормативно-правового 

забезпечення системи НБДС та обміну даними в межах перегляду існуючої децентралізованої 

архітектури системи автоматизованого кадрового обліку, розгляду альтернативної архітектури, яка 

має забезпечити централізовану обробку, зберігання та захист інформації. На рис. 1 наведена існуюча 

система обміну даними та запропонована централізована архітектури системи.
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Рис.1. Децентралізована (існуюча) та централізована архітектура системи НБДС

 Ще одна важлива проблема, на рішення якої направлено створення АС НБДС, є забезпечення 

захисту інформації системи та безпеки зберігання даних. При цьому потрібно забезпечити, з 

одного боку, захист прав державних службовців та ОМС України, інформація про котрих буде 

зберігатись в системі, а з іншого боку, вимоги держави до захисту інформації з урахуванням 

забезпечення прав громадян щодо вільного доступу до інформації. 
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 Створення АС НБДС буде сприяти усуненню вказаних недоліків та розв’язанню існуючих 

проблемних ситуацій.

 Таким чином, створення АС НБДС є важливою державною проблемою загальнонаціонального 

значення, розв‘язання якої потребує використання програмно-цільових методів. 

 Ця концепція визначає цілі створення АС НБДС, принципи її побудови, архітектуру системи, 

засоби досягнення цілей, етапність та організаційні засади розвитку.

 

1. Основні положення створення НБДС

Автоматизована система „Національна база електронних особових справ державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування України” є державною, централізованою, інформаційно-

телекомунікаційною системою, яка забезпечує:

• автоматизацію ведення кадрового обліку державних службовців та ОМС України;

• формування, ведення та використання електронних особових справ державних службовців 

та ОМС України, 

• ведення єдиної електронної особової справи державного службовця та ОМС в незалежності 

від його переміщень, звільнень та т. і.;

• надання послуг громадянам, державним службовцям, кадровим службам ОДВ та ОМС з питань 

підтримки процедур заміщення вакантних посад та проходження державної служби;

• супроводження єдиної бази довідників, у тому числі перелік органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, їх штатних розкладів, єдиної бази кадрових документів, наказів, 

розпоряджень;

• аналітичними інструментами та аналітичною інформацією для розв’язання завдань держави з 

питань розвитку та якісного управління державними службовцями та ОМС України;

• легкий, швидкий та прозорий доступ до будь якої інформації про державних службовців та 

ОМС для осіб з відповідними правами доступу;

• необхідний рівень захисту інформації та безпеки зберігання персональних даних.

НБДС включає наступні функціональні підсистеми (рис. 2):

 Ядро НБДС:
— Адміністрування доступу до даних та сервісів;

— Модуль автоматизації кадрового обліку;

— Модуль захищеного обміну даних з веб порталом ДС;

— Модуль (тимчасовий) імпорту та верифікації даних з існуючих систем кадрового обліку 

(система „Картка”);

— База електронних особових справ;

— Сховище даних.

 Веб портал ДС:
— Інформаційні послуги з питань:

— Автоматизованого кадрового обліку;

— Проходження державної служби;

— Навчання та підвищення кваліфікації;

— Переліку державних органів;

— Переліку посад;

— Послуги з заміщення вакантних посад:

— Оголошення про вакансії;

— Оголошення про конкурси;

— Пошук;

— Надання резюме у захищеному режимі;

— Аналітика ДС:
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— Статистичні дані;

— Динамічний аналіз;

— Навчальний центр:

— Оголошення;

— Методичні матеріали;

— Дистанційне навчання;

— Тестування та сертифікація;

— Персональні дані (захищений режим з використанням ЕЦП).

Інтерфейс користувача НБДС:
— Кадрова служба ОВВ та ОМС:

— Ведення особової справи;

— Штатний розпис;

— Накази;

— Локальний аналіз ДС ОВВ та ОМС;

— Вакансії;

— Головдержслужба:

— Аналіз ДС ОВВ та ОМС.

 Інтерфейс адміністратора довідників:
— Адміністративно-територіальний устрій;
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Рис. 2. Склад функціональних підсистем НБДС
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— Перелік державних органів;

— Перелік посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

 Навчально-консультативний центр НБДС:
— Навчання:

— Працівників кадрових служб;

— Керівників;

— Аналітиків;

— Адміністраторів баз даних;

— Адміністраторів безпеки;

— Дистанційне навчання;

— Консультативний CALL-центр.

 Детальна специфікація функціональних вимог до АС НБДС повинна бути наведена в Технічному 

завданні на створення системи.

Створення НБДС передбачає наступні види забезпечення:

Інформаційне забезпечення;  Забезпечення захисту інформації;

Технологічне забезпечення;  Нормативно-правове забезпечення;

Телекомунікаційне забезпечення; Організаційне забезпечення.

Технічне забезпечення; 

2. Мета створення НБДС та її призначення 

Головне призначення НБДС — забезпечення необхідної інформаційної підтримки та автоматизованої 

технології розв’язання задач кадрових підрозділів ОВВ, органів місцевого самоврядування всіх 

рівнів та Головдержслужби, забезпечення контрольних і аналітичних функцій та прийняття рішень з 

питань управління державними службовцями та ОМС України, підвищення якості та ефективності їх 

діяльності.

Основними цілями створення НБДС є:

— забезпечення високоякісними сервісами користувачів системи (громадян, державних 

службовців, керівників та працівників кадрових служб ОВВ та ОМС, керівників та аналітичних 

підрозділів Головдержслужби) на основі побудови сучасної інформаційно-телекомунікаційної 

інфраструктури НДБС;

— створення централізованих інформаційних ресурсів (єдина актуальна база особових справ, 

єдина база ОВВ та їх штатних розкладів, єдина база кадрових документів, наказів, розпо-

ряджень, методичних та аналітичних матеріалів), розробка та впровадження програмних 

засобів з сучасною архітектурою супроводу та керування ресурсами;

— інформаційне забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері державної служби 

та функціонального управління державною службою. 

3. Принципи побудови АС НБДС

АС НБДС повинна зберігати та оброблювати всі дані особових справ державних службовців та ОМС 

України, які формуються та поповнюються в процесі роботи державного службовця або особи 

місцевого самоврядування в органах державної влади України, всі зв’язані та супутні документи, 

дані щодо просування особи по державній службі необхідні для забезпечення процесу кадрового 

обліку державних службовців та ОМС України, зведені дані, які формуються в результаті агрегування 

первинних даних. Крім того АС НБДС повинна підтримувати у актуальному стані перелік державних 

органів, у яких працюють державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, їх штатні 
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структури та розклади, які необхідні для забезпечення кадрового обліку державних службовців та 

ОМС України та розв’язання завдань Головдержслужби щодо проведення єдиної державної політики 

у сфері державної служби та функціонального управління державною службою.

Функціональне, інформаційне, організаційне наповнення АС НБДС регламентовано державними 

нормативними правовими актами на основі чинного законодавства України: Закону України „Про 

державну службу”, Закону України „Про місцеве самоврядування”, законодавства про працю, про 

відпустки, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Головдержслужби.

АС НБДС будується на єдиних методичних принципах та положеннях, дотримання яких обов’язкове 

для всіх ОВВ та органів місцевого самоврядування, відповідальних за створення, функціонування та 

використання системи. На начальному етапі АС НБДС створюється на основі існуючої нормативної 

правової бази. Але умови впровадження та використання потребують удосконалення нормативно-

правової бази у частині обов’язкового ведення особових справ державних службовців та ОМС 

виключно в електронному вигляді з використанням АС НБДС, умов захисту персональної інформації, 

внесення змін до підзаконних актів щодо обміну даними, накопичення та зберігання.  

В основу НБДС буде покладено наступні принципи створення автоматизованих систем: 

— принцип системності полягає у тому, що при декомпозиції повинні бути встановлені такі 

зв’язки між структурними елементами системи, які забезпечують цілісність АС і її взаємодію з 

іншими інформаційними системами; 

— принцип розвитку (відкритості) полягає у тому, що виходячи з перспектив розвитку об’єкта 

автоматизації, АС повинна створюватися з урахуванням можливості поповнення та оновлення 

її функцій і складу без порушення функціонування; 

— принцип сумісності полягає у тому, що при створенні системи повинні бути реалізовані 

інформаційні інтерфейси, завдяки яким вона може взаємодіяти з іншими системами відповідно 

до встановлених правил, у тому числі системою „Картка”; 

— принцип захищеності полягає у тому, що усі компоненти мають відповідати умовам захисту 

інформації в автоматизованих системах з рівнем довіри Г2 з подальшою сертифікацією 

уповноваженим органом виконавчої влади;

— принцип стандартизації (уніфікації) полягає у тому, що при створенні систем повинні бути 

раціонально застосовані типові та стандартизовані елементи, проектні рішення, пакети 

прикладних програм, комплекси, компоненти; 

— принцип ефективності полягає в досягненні раціонального співвідношення між витратами на 

створення АС і цільовими ефектами, включаючи кінцеві результати, одержувані в результаті 

автоматизації (оптимізація параметру „сукупна вартість володіння”);

— єдина нормативно-довідкова інформація;

— централізоване адміністрування системи. Підтримка принципу адміністрування, згідно якому 

всі можливості конкретного користувача щодо доступу до інформації визначаються тією 

системною „роллю”, яка йому призначається. При цьому перелік „ролей”, а також права, що 

надаються в рамках „ролі” кожному з нижчих структурних підрозділів, визначає адміністратор 

вищої структурної одиниці;

— уніфікація інтерфейсів користувачів. Розташування на дисплеї інформаційних і керуючих 

елементів інтерфейсів користувачів реалізовано таким чином, щоб максимально полегшити 

процес навчання та роботи персоналу.

АС НБДС створюється як централізована дворівнева система, яка включає базовий (центральні та 

обласні органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, обласні територіальні відділення 

центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

райдержадміністрації, місцеві територіальні відділення центральних органів виконавчої влади) та 

державний рівні.

Дані АС НБДС зберігаються та оброблюються на державному рівні, не передбачається зберігання 

даних на базовому рівні. Для цього передбачається створення на державному рівні потужного центру 

обробки даних (ЦОД), що зберігає та опрацьовує дані всіх ОВВ та органів місцевого самоврядування. 

Робота всіх користувачів з АС НБДС відбувається через телекомунікаційну систему за технологією 

„тонкого” клієнта (Інтернет браузеру). Кожен користувач має можливість працювати з даними, що 

фізично знаходяться на державному рівні (ЦОД).
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АС НБДС створюється на основі методологічного досвіду Головдержслужби та практичного досвіду 

створення та запровадження електронних засобів управління персоналом на базі систем „Картка” та 

„Кадри”, накопиченого центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами. 

Базою створення системи НБДС є досягнутий рівень інформатизації та використання інформаційних, 

програмно-технічних, телекомунікаційних та кадрових ресурсів в державних органах України.

АС НБДС включає в себе засоби забезпечення впровадження та функціонування НБДС, а саме: ядро 

НБДС, веб-портал НБДС, інтерфейси користувачів НБДС, адміністраторів довідників, навчально-

консультативний центр підтримки користувачів АС НБДС, „Гаряча лінія”, Call центр та центр 

дистанційного навчання, тестування та сертифікації знань користувачів (Рис.2).

 Інформаційне забезпечення АС НБДС на етапі ініціалізації передбачає первинне наповнення та 

актуалізацію бази даних НБДС шляхом передачі особових справ відповідних державних службовців 

та ОМС, та даних по штатним розкладам з АС „Картка” відповідних ОВВ та органів місцевого 

самоврядування за методикою обміну off -line. Для цього в составі АС НБДС створюються в межах 

тимчасового модуля імпорту автоматизовані програмні інтерфейси обміну, контролю та завантаження 

електронних карток всіх державних службовців та ОМС районного, обласного та центрального рівня 

з АС „Картка” до центральної бази даних НБДС для подальшого супроводження у режимі on-line.

  

4. Архітектура АС НБДС

Інформаційною основою АС НБДС є централізована база даних. АС НБДС створюється як цент-

ралізована дворівнева система (Рис. 3):

Рис.3. Дворівнева архітектура АС НБДС

— на державному рівні зберігаються та оброблюються всі дані АС НБДС, формується база 

метаданих, еталони інформаційно-лінгвістичних засобів системи, а також виконується 

розробка методичних та нормативно правових документів, управління інформаційно-техніч-
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ними ресурсами системи, надання інформаційних послуг. Крім того на державному рівні 

вико нується розв’язання завдань з управління державною службою України, покладених 

на Головдержслужбу України, зокрема аналіз кількісного та якісного складу персоналу дер-

жавної служби, прийняття відповідних стратегічних рішень щодо професійного розвитку, 

підготовки та перепідготовки кадрів, здійснення контролю за роботою кадрових підрозділів 

ОВВ та органів місцевого самоврядування та інше;

— на базовому рівні здійснюється регламентований кадровий облік персоналу державної 

служби, забезпечується участь у централізованому процесі заміщення вакансій, первісний 

аналіз даних АС НБДС.

Функції системної інтеграції АС НБДС (формування та супроводження єдиної системи класифікації та 

кодування інформації, єдиних форматів даних), розробка нормативно-методичних та організаційно-

правових документів, які забезпечують створення та функціонування АС НБДС, формування та 

ведення бази метаданих АС НБДС, координації роботи базового рівня, забезпечення функціонування 

АС НБДС та інформаційно-телекомунікаційного зв’язку модулів АС НБДС організує та забезпечує 

Головдержслужба (ГУДС).

Користувачами АС НБДС базового рівня будуть центральні та обласні ОВВ та місцевого самоврядування 

включаючи територіальні підрозділи центральних ОВВ, а також районі та місцеві ОВВ та органи 

місцевого самоврядування України. 

Користувачі АС НБДС всіх рівнів працюють з системою за доступною технологією „тонкого” клієнту 

(Інтернет браузеру) через інформаційно-телекомунікаційну мережу. Інформація, яка вводиться 

користувачами з будь якого ОВВ та органу місцевого самоврядування, зберігається в центральної 

базі даних АС НБДС. 

Взаємодія між АС НБДС та іншими АІС повинна виконуватись на базі протоколів взаємодії, розроб-

лених шляхом сполучення стандартів на формати представлення даних в АС НБДС та стандартів на 

формати представлення та обміну даними, які діють в інших АІС.

5. Інформаційне забезпечення НБДС

Інформаційне забезпечення НБДС включає:

— електронні особові справи державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

України;

— єдина система довідників;

— зовнішній Веб портал НБДС;

— сервісну службу підтримки користувачів АС НБДС — „Гаряча лінія”, Call центр.

5.1. Інформаційне наповнення підсистеми ведення особових справ державних службовців та ОМС 

передбачає облік та аналіз якісного та кількісного складу державних службовців та ОМС, а також 

аналіз процесів пов’язаних з підвищенням рангів, атестацією, продовженням терміну перебування 

на державній службі, підвищенням кваліфікації тощо. Особова справа складається з особової картки 

у форматі П2-ДС та електронних документів. Перелік електронних документів, що будуть входити 

до особової справи визначаються окремо. НБДС являє собою реєстр електронних особових справ 

службовців. Реєстр містить спеціальні засоби, за допомогою яких можна виконувати фільтрацію та 

групування, пошук особи за будь-якою властивістю (регіоном, органом, посадою, рівнем посади, 

категорією (рангом), номером особової справи, прізвищем (ім’ям, по батькові), статтю, датою 

народження, тощо). Реєстр службовця або ОМС є потужнім інструментом для зберігання та аналізу 

відомостей про кожну особу. Слід зазначити що у системі ведеться наскрізна історія трудової 

діяльності службовця або ОМС, тобто для кожного службовця при наявності відповідних прав 

доступу можна переглянути повну історію його роботи як в різних державних органах, так і в 

інших організаціях та установах. Підсистема реалізує механізм запитів від кадрових служб ОВВ та 

органів місцевого самоврядування на доступ до особових справ державних службовців та ОМС, 

які знаходяться в інших органах як по архівним, так і по діючим справам та дозволяє виконувати 

автоматичну передачу справи між органами при наявності необхідних дозволів. Відомості, за якими 
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ведеться облік службовців, можна умовно розбити на дві великі групи. Перша група — це відомості 

ведення яких є обов’язковим, друга група — відомості які вводяться тільки у разі необхідності.

 Інформаційне наповнення підсистем ведення кадрових операції (накази) передбачає облік руху 

кадрів та змін організаційних структур ОВВ та органів місцевого самоврядування. Зарахування на 

посаду, звільнення, підвищення рангу, дисциплінарні стягнення, заохочення супроводжуються в 

системі шляхом складання кадрових операцій. Кадрова операція фактично представляє собою 

документ, який відображає зміну стану кадрів. Перегляд, створювання, редагування та видалення 

кадрових операцій виконується в журналі кадрових операцій. Журнали кадрових операцій 

(наказів) являють собою інструмент, завдяки якому можна моментально отримати вичерпну 

інформацію що стосується просування державних службовців або ОМС, змін організаційних 

структур органів. Система не дає можливості вносити зміни та проводити кадрові операції 

„заднім числом”. Підсистема тісно інтегрована з іншими підсистемами, завдяки чому в електронній 

особовій справі можна переглянути всі накази, що стосуються даної особи. 

 Інформаційне наповнення локального аналізу державних службовців ОВВ та ОМС забезпечується 

повним набором звітів необхідних для оперативної роботи кадрових служб, державних форм 

звітності та документів (Форма 9-ДС, Біографічна довідка, Атестаційний лист, тощо). Крім того 

включає до себе засоби OLAP аналізу кадрової інформації державних органів аналітиками 

Головдержслужби України, підтримки прийняття кадрових рішень Кожен звіт в системі містить 

відповідні налагодження, що дозволяє формувати звіти в розрізі різноманітних аналітичних 

показників. Налагодження звітів зберігаються в системі, тобто виконавши налагодження один раз, 

його можна постійно використовувати у подальшій роботі. 

5.2. Інформаційне наповнення довідників відповідає нормам та вимогам відповідних законодавчих 

актів. Ведення довідників передбачає розділення інформації на НДІ централізованого ведення, 

яка недоступна до корегування на базовому рівні, та місцеву НДІ, яка в свою чергу поділяється 

за містом введення. Тобто кожен учасник Системи працює тільки зі своєю та централізованою 

НДІ. Всі довідники містять засоби пошуку та фільтрації, що значно полегшують використання 

інформації з довідників.

 Інформаційне наповнення підсистеми довідників передбачає побудову та аналіз організаційної 

структури державних органів (ОВВ та органі місцевого самоврядування), штатного розпису 

окремого державного органу. Організаційна структура являє собою ієрархічний довідник 

державних органів, підрозділів та посад, причому рівень вкладеності довідника не обмежений. 

В результаті побудови організаційної структури буде створений ієрархічний довідник державних 

органів, підрозділів та посад, для кожного державного органу буде заданий штатний розпис. 

Штатний розпис являє собою перелік посад, окладів та кількості штатних одиниць на посаду. 

Посади штатного розкладу відповідають реєстру посад державних службовців. 

 Для кожної посади задається категорія, рівень посади (посада керівника, заступника, тощо), 

відомості щодо кадрового резерву, інше. У випадку введення нових штатних одиниць або при зміні 

умов праці у штатний розклад вносяться відповідні зміни. Кількість і періодичність змін штатного 

розпису не обмежена. У НБДС ведеться повна історія всіх змін штатного розкладу. Історію змін 

штатного розкладу можна переглянути в будь-який момент часу. У підсистемі містяться засоби, 

які дозволяють значно спростити ведення таких функцій, як аналіз та оптимізація організаційної 

структури державних органів, аналіз вакансій, планування потреб у персоналі тощо.

5.3. Загальнодоступною частиною інформаційного наповнення НБДС є веб портал НБДС.

 Основною метою створення веб порталу є надання інформаційних (з питань проходження 

державної служби, методичних консультацій щодо практичного використання законодавства, 

інформаційних табло навчального центру, статистика, динамічний аналіз якісного та кількісного 

складу державної служби) та інтерактивних послуг (надання зразків документів для заповнення, 

засвідчення електронним цифровим підписом та направлення до ЦОД).

 До інформаційних послуг має бути віднесено:

— забезпечення доступу до методичних та консультаційних матеріалів з питань проходження 

державної служби, застосування чинного законодавства;
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— надання консультативної допомоги користувачам АС НБДС: кадровим службам ОДВ 

(FAQ, роз’яснення, керівництво користувача, інтерактивний підручник з питань ведення 

авто матизованого кадрового обліку), керівникам ОДВ (FAQ, роз’яснення, керівництво 

користувача, інтерактивний підручник з питань якісного та кількісного складу державних 

службовців); 

— забезпечення доступу до актуальних довідників та класифікаторів АС НБДС, які є загаль-

нодержавними (класифікатори посад, професій, державних органів владі України, тощо), 

включаючи сервіси з пошуку, групування, сортування та фільтрації даних; 

— забезпечення доступу до статистичної та аналітичної інформації щодо державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування у вигляді фіксованих таблиць, графіків;

— забезпечення доступу до оголошень щодо вакантних посад в органах державної влади 

України, вимог до кандидатів на ці посади, інформації щодо термінів оголошення конкурсів, 

терміну дії оголошення, контактної інформації кадрових служб, які відкрили вакансії тощо;

— табло навчального центру з інформацією щодо розкладу роботи центру, переліку та змісту 

навчальних курсів, контактною інформацією „Гарячої лінії”, Call-центру;

 До інтерактивних інформаційних послуг має бути віднесено:

— сервіс підтримки процедур заміщення вакантних посад державних службовців, який забез-

печує можливість надання будь-якою особою засвідченого електронним цифровим підписом 

резюме з метою прийняття участі в конкурсі на заміщення вакантної посади. Інформування 

кандидатів, які приймають участь в конкурсі о його етапах, про поточний стан проходження 

конкурсу кожним кандидатом, о запланованих у рамках конкурсу діях, результатах проведених 

співбесід та конкурсу в цілому;

— забезпечення доступу до інтерактивних курсів дистанційного навчання, тестування та сер-

тифікації;

— отримання персональної інформації, яка зберігається в НБДС в обсязі особової справи, відпо-

відно до засвідченого електронним цифровим підписом запиту;

— on-line сервіс створення запиту до сховища даних АС НБДС, геоінформаційна система доступу 
до сховища даних.

5.4. Сервісна служба інформаційної підтримки користувачів АС НБДС — „Гаряча лінія” обробляє 
інци денти, проблеми і питання. Вона повинна забезпечити життєво важливе місце щоденного 
контакту між ГУДС, користувачами, розробниками, що надають послуги ІТ, і зовнішніми поста-
чальниками послуг. Сервісна служба забезпечує ведення реєстру запитів користувачів АС НБДС, 
контроль за виконанням запитів, інформування користувачів про процес виконання запитів та 
досягнутих ре зультатах. Крім того вона дозволяє накопичувати управлінську інформацію щодо:

— наявності та забезпеченості персоналом підтримки;

— місць з неякісним обслуговуванням;

— ступеня ефективності наданих послуг;

— потреби користувачів і замовників у навчанні.

 Створення та використання служби дистанційного навчання та тестування користувачів АС 
НБДС вимагає передбачити необхідні організаційні заходи для забезпечення обов’язкового, 
пов ного та якісного навчання користувачів до початку їх роботи з АС НБДС та забезпечити 
доступ до роботи з АС НБДС тільки сертифікованих користувачів, тобто користувачів, які ви-
конали дистанційну учбову програму та успішно здали тести.

 Служба дистанційного навчання та тестування користувачів АС НБДС повинна включати наступні 
види інтерактивних сервісів:

— курси дистанційного навчання для початківців по кожній підсистемі АС НБДС для кожної ролі, 
кожного рівня Системи (з урахуванням специфіки рівня);

— курси дистанційного навчання для досвідчених користувачів по кожній підсистемі АС НБДС 
для кожної ролі, кожного рівня Системи (з урахуванням специфіки рівня);

— дистанційні програмні симулятори роботи з АС НБДС (програмні тренажери) кожної під сис-
теми АС НБДС для кожної ролі, кожного рівня Системи (з урахуванням специфіки рівня);

— дистанційні, автоматизовані тести для перевірки рівня знань та умінь користувачів.
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 Вимоги до інформаційного наповнення системи дистанційного навчання та тестування корис-
тувачів повинні бути розроблені на етапі створення технічного проекту. Розробка та наповнення 

системи дистанційного навчання та тестування користувачів повинна відбуватись на основі 

заздалегідь розроблених методики впровадження системи та учбової програми навчання 

користувачів АС НБДС.

6. Технологія функціонування НБДС. Ролі користувачів

З урахуванням досвіду створення масштабованих проектних рішень, специфіки інформаційного 

наповнення та функціонування, НБДС повинна забезпечити наступні ролі виконавців:

6.1. Аналітик:

— використовує підсистеми ведення структури державних органів, „НДІ” і „Аналітика та звіти” 

для аналізу, згідно зі своєю областю доступу, організаційної структури державних органів 

(ОВВ та органі місцевого самоврядування), штатного розпису окремого державного органу, 

планованої та фактичної кількості державних службовців. Виконує контроль відповідності 

посад штатного розкладу, категорій та рівнів посад, відомостей щодо кадрового резерву, 

інше. Здійснює контроль та аналіз змін у штатних розкладах, історії змін, наявних вакансій 

та їх заповнення, планування потреб у персоналі, аналіз з метою оптимізації організаційних 

структур державних органів тощо;

— використовує підсистеми ведення особових справ державних службовців та ОМС, НДІ та 

„Аналітика та звіти” для кількісного та якісного аналізу, згідно зі своєю областю доступу, складу 

державних службовців та ОМС, аналізу якісного складу кадрового резерву, а також для 

контролю та аналізу процесів пов’язаних з підвищенням рангів, атестацією, продовженням 

терміну перебування на державній службі, підвищенням кваліфікації тощо. Використовує 

спеціальні засоби фільтрації та групування, пошук особи за будь-якою властивістю (регіоном, 

органом, посадою, рівнем посади, категорією (рангом), номером особової справи, прізвищем 

(ім’ям, по батькові), статтю, датою народження тощо). Контролює та аналізує наскрізну історію 

трудової діяльності службовця або ОМС; 

— використовує підсистеми динамічного аналізу якісного та кількісного складу державної 

служби, у тому числі OLAP — інтерфейси щодо створення запитів довільної форми до 

сховища даних, отримання послідовних відповідей на запити, створення та збереження для 

подальшого використання у фіксованому режимі аналітичних звітів. 

6.2. Адміністратор довідників:

— використовує підсистему „НДІ” для актуалізації та централізованого ведення НДІ, яка недоступ-

на для редагування на базовому рівні; 

— виконує перевірку відповідності централізованої НДІ, реагує на запити користувачів по 

внесенню необхідних змін до централізованої НДІ. 

6.3. Адміністратор НБДС:

— використовує підсистему „Адміністрування” для адміністрування користувачів та обмеження 

прав доступу до інформації та операцій в Системі, визначає об’єм інформації, відкритої для 

перегляду і змін та перелік операцій доступних користувачеві;

— виконує перевірку відповідних прав, контролює журнал протоколів, в якому автоматично 

записуються всі дії користувачів, пов’язані з переглядом або зміною певної інформації. 

Спеціальними засобами, що містяться в підсистемі, унеможливлює доступ сторонніх осіб до 

інформації Системи, забезпечує заходи щодо захисту інформації у системі НБДС;

— забезпечує обмін базами даних щодо відкритих сертифікатів електронного цифрового підпису 

всіх акредитованих центрів сертифікації ключів національної системи ЕЦП для підтримки 

підсистем ідентифікації користувачів базового рівня та забезпечення інтерактивних послуг 

через веб-портал.
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6.4. Фахівець з питань кадрового обліку:

— використовує підсистеми ведення особових справ державних службовців та ОМС, НДІ та 

„Аналітика та звіти” для обліку та первинного аналізу, згідно зі своєю областю доступу, якісного 

та кількісного складу державних службовців та ОМС свого органу, підпорядкованих йому 

органів (якщо такі є), в межах підсистеми наказів ведення процесів пов’язаних з підвищенням 

рангів, атестацією, продовженням терміну перебування на державній службі, підвищенням 

кваліфікації тощо;

— веде облік осіб, з якими державний орган має трудові стосунки, облік кадрового резерву, а 

також облік звільнених осіб. Підтримує ведення наскрізної історії трудової діяльності кожного 

службовця або ОМС свого органу та підпорядкованих йому органів; 

— створює та актуалізує ієрархічний довідник підрозділів та посад, для свого державного органу 

веде штатний розпис. Для кожної посади задає категорію, рівень посади (посада керівника, 

заступника, тощо), відомості щодо кадрового резерву, інше. Вносить у штатний розклад 

необхідні зміни;

— використовує підсистему заміщення вакантних посад для автоматичного формування ого-

лошень щодо вакансій, вимог до посад, термінів та умов конкурсів.

Передбачається наступне рольове наповнення рівнів Системи:

 Державний рівень: всі ролі, зазначені вище.

 Базовий рівень: роль фахівця з питань кадрового обліку, роль локального аналітика з обмеженим 

правами доступу до НБДС

7. Інформаційно-телекомунікаційна мережа і програмно-технічні засоби НБДС

Ключовим елементом НБДС є центр обробки даних (ЦОД), до якого входять центральний 

інформаційно-телекомунікаційний центр та обчислювальний кластер з інформаційним масивом та 

засобами ведення архівів (Рис. 4). 
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 Рис. 4. Схема інформаційно-телекомунікаційної мережі доступу до ЦОД АС НБДС 
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Доступ до ресурсів системи надається адміністратором системи. Адміністратор системи відповідає за 

коректність наданих прав доступу та електронних ключів. Адміністратор відповідає за авторизацію 

ключів користувачів.

 Структура каналів зв’язку НБДС має два рівні ієрархії:

1) верхній рівень КЗ має забезпечувати передачу даних між ГУДС, територіальними управліннями 

ГУДС та ЦОД АС НБДС;

2) нижній (базовий) рівень КЗ має забезпечувати передачу даних між ОВВ, територіальними 

відділеннями ЦОВВ та органами місцевого самоврядування обласного та районного рівня та 

ЦОД АС НБДС.

 На перших етапах побудови каналів зв’язку НБДС доцільно використання для певних напрямків 

наявних Інтернет каналів зв’язку (у тому числі некомутованих каналів), характеристики яких 

відповідають сформованим у процесі деталізації та уточнення вимогам до каналів зв’язку, а також 

побудову власних мереж та каналів зв’язку на інших ділянках (перш за все побудову MPLS мережі 

ГУДС). Такий підхід забезпечить найкоротші терміни організації необхідної взаємодії на багатьох 

напрямках інформаційного сполучення. 

 Щодо організації власних (корпоративних) каналів зв’язку, то тут слід використовувати в якості 

основних канали мережі, яка побудована за технологією MPLS. Провайдером, який пропонує 

підключення до такої мережі та пересилку даних належним чином та з гарантованою якістю, на 

сьогоднішній день є ВАТ „Укртелеком”.

Реалізація технічного комплексу підтримки єдиної бази особових справ державних службовців 

передбачає:

— створення захищеного вузла НБДС;

— встановлення технічного комплексу системи у складі основного та резервного кластерного 

рішення серверів з єдиним масивом даних;

— встановлення технічного комплексу ведення архівів бази даних;

— встановлення основного та резервного телекомунікаційних вузлів доступу до системи;

— розробку технічного завдання на КСЗІ системи та реалізація КСЗІ;

— отримання державного експертного висновку на створений технічний комплекс системи.

Для реалізації технічного комплексу підтримки НБДС необхідно:

— визначити конфігурацію центру обробки даних Системи, до якого будуть входити сервери баз 

даних, сервери застосувань, WEB — сервери та сервери звітів, що будуть функціонувати на 

державному рівні (рівень Головдержслужби);

— визначити конфігурацію телекомунікаційного обладнання, яке буде забезпечувати доступ 

абонентів до системи: обладнання рівня Головдержслужби та територіального управління 

Головдержслужби, обладнання базового рівня;

Запропонована архітектура НБДС передбачає відмову від серверів баз даних та серверів застосувань 

на базовому рівні та на рівні центрального органу. Підключення до системи буде забезпечено через 

комутовані або некомутовані канали зв’язку, що зменшить загальний обсяг витрат на реалізацію Концепції.

Перевагами такого варіанту є створення можливостей централізованого контролю та аналізу, 

зменшення ресурсів необхідних для забезпечення впровадження і підтримки Системи, широкі 

можливості доступу до даних, відсутність механізму обміну даними між рівнями.

Детальна специфікація функціональних вимог до технічного забезпечення АС НБДС повинна бути 

затверджена в Технічному проекті на створення системи.

8. Захист інформації НБДС

Згідно з чинною законодавчою та нормативною базою, державні інформаційні ресурси підлягають за хис ту 

і для цього повинна бути створена комплексна система захисту інформації (КСЗІ) інформаційної системи.
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КСЗІ має бути розроблена згідно НД ТЗІ 3.7-003-05 „Порядок проведення робіт із створення 

комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системи”.

Складові КСЗІ НБДС:

— Захист інформації ЦОД НБДС;

— Захист телекомунікаційної мережі;

— Захист робочих місць користувачів;

Відповідно до НД ТЗІ 2.5-005-99 АС НБДС відноситься до автоматизованих систем класу 3. 

Нормативний документ визначає рекомендації до функціональних профілів захищеності як перелік 

мінімально необхідних рівнів послуг, які повинен реалізувати КЗЗ АС НБДС, щоб задовольняти певні 

вимоги щодо захищеності інформації, яка обробляється та зберігається в НБДС. 

 Профіль захисту інформації в АС НБДС включає наступні послуги:

— Адміністративна конфіденційність (КА-2);

— Конфіденційність при обміні (КВ-1);

— Адміністративна цілісність (ЦА-2);

— Відкат (ЦО-1);

— Цілісність при обміні (ЦВ-1);

— Стійкість при обмежених відмовах (ДС-2);

— Модернізація (ДЗ-1);

— Ручне відновлення (ДВ-1);

— Захищений журнал (НР-2);

— Одиночна ідентифікація та автентифікація (НИ-2);

— Достовірний канал (НК-1);

— Розподіл обов’язків адміністратора (НО-2);

— КЗЗ з контролем цілісності (НЦ-1);

— Самотестування (НТ-1);

— Автентифікація відправника (НА-1).

Вимоги до захисту телекомунікаційної мережі, яка забезпечує доступ до сервісів АС НБДС на всіх 

рівнях, задовольняються засобами шифрування потоків між складовими частинами НБДС та впро-

вадженням електронного цифрового підпису. 

Вимоги до захисту робочих місць користувачів визначаються відповідно до результатів обстеження 

загроз та можливих витоків інформації та технічного завдання на впровадження комплексної системи 

захисту інформації (КСЗІ). 

Деталізація вимог до системи захисту проводиться на етапі розробки технічного завдання КСЗІ, склад 

системи формується при розробці технічного проекту КСЗІ.

Відповідність КСЗІ засвідчується атестатом, який надається в установленому порядку уповноваженим 

органом у сфері захисту інформації, згідно з Положенням про державну експертизу в сфері технічного 

захисту інформації. 

9. Нормативно-правове забезпечення 

Національна база особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

України (НБДС) — сукупність необхідних персональних даних державних службовців та ОМС, ведення 

та збереження яких у формі відповідних особових справ регламентовано державними нормативними 

правовими актами.

АС НБДС будується на основі чинних державних нормативно-правових актів, що регламентують 

про цес кадрового обліку державних службовців та ОМС України, діяльність Головдержслужби та 

забезпечують необхідну інформаційну підтримку і автоматизовану технологію розв’язання задач кад-

рових підрозділів ОВВ та органів місцевого самоврядування всіх рівнів та Головдержслужби. 
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АС НБДС не потребує зміни організаційної структури системи державної служби України, але потребує 

удосконалення нормативно-правової бази, яка забезпечуватиме обв’язкове для ОВВ та місцевого 

самоврядування поетапне використання АС НБДС, проведення заходів щодо захисту персональної 

інформації.

Головна вимога до нормативно-правового забезпечення — це своєчасне прийняття відповідних 

нормативних документів, які дозволяють та зобов’язують використовувати АС НБДС для автоматизації 

кадрового обліку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, обробляти 

та зберігати особові справи в електронному вигляді, забезпечувати повну достовірну статистичну 

обробку інформації.

Перелік нормативних документів, терміни та послідовність їх прийняття з урахуванням ризиків 

визначено в межах розробки 1-го етапу АС НБДС. Розробка стратегії нормативно-правового 

забезпечення є надзвичайно важливим завданням, що дало змогу створити правові умови розробки, 

впровадження та використання НБДС користувачами усіх рівнів, починаючи з етапу дослідного 

впровадження АС НБДС. 

10. Організація створення НБДС

1. Організаційна основа АС НБДС базується на принципі правового регулювання функцій, прав та 

обов’язків усіх, хто бере участь у створенні та функціонуванні АС НБДС і не потребує створення 

нових адміністративних органів. Враховуючи загальнонаціональне значення проекту, програмно-

цільовий підхід передбачає створення та впровадження АС НБДС в межах окремої державної 

цільової програми.

2. Організацію проектування та керівництво створенням АС НБДС, а також забезпечення взаємодії 

заінтересованих ОВВ та органів місцевого самоврядування при рішенні даної проблеми пови-

нен виконувати державний замовник — координатор робіт. Пропонується визначити Головне 

управління державної служби України державним замовником — координатором робіт, 

відповідальним за методологічне, правове, програмно-технічне, інформаційне та ресурсне 

забезпечення АС НБДС. 

3. Значимість проекту створення системи НБДС для розв’язання задач управління персоналом у 

державній службі, включаючи органи місцевого самоврядування, вимагає державної підтримки 

у зв’язку з неможливістю створення такої системи лише за рахунок використання ринкових 

механізмів у визначені строки.

4. При визначенні етапів створення системи „НБДС” необхідно враховувати наступні вимоги:

— Оперативність формування інформаційного забезпечення створення та функціонування 

системи;

— модульний принцип побудови системи;

— оперативність створення відповідної ІТ інфраструктури;

— комплексність розгортання усіх компонент системи;

— сумісність та наступність на етапі створення системи з існуючими інформаційно-аналітичними 

системами управління персоналом державної служби;

— забезпечення поетапного переходу до використання технологічних можливостей системи її 

користувачами;

— завершення кожного етапу розробки та впровадження системи шляхом передачі її компонентів 

в дослідну експлуатацію у режимі вибраних (базових) центральних та територіальних органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування;

— ведення робіт на основі єдиного системного проекту;

— відпрацювання типових проектних рішень системи у базових органах. 

5. АС НБДС повинна бути єдиним інтегрованим програмним комплексом, а також:
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— відповідати вимогам чинних законодавчих й нормативних документів щодо ведення кадрового 

обліку державних службовців та ОМС України та Технічного завдання;

— бути виконана (реалізована) та укомплектована відповідно до експлуатаційних і технічних 

документів, розробленими на стадіях:

— технічного проекту; 

— робочої документації.

— відпрацювати в експериментальному режимі до приймання в дослідну експлуатацію, тобто з 

мінімальною кількістю користувачів на комплексі технічних засобів; 

— не менше 6 місяців відпрацювати в дослідному режимі, з них останні 2 місяці з максимальною 

кількістю користувачів або з імітатором навантаження; 

— пройти випробування, відповідно до затвердженої ГУДС, програмою та методикою 

випробувань (ПМВ). За результатами, якої приймальна комісія складає Акт про прийомку АС 

НБДС у промислову експлуатацію.
 

6. При створенні програмного забезпечення АС НБДС необхідно акумулювати досвід центральних 

органів виконавчої влади по створенню систем управління персоналом, наприклад: досвід 

Секретаріату Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України, Податкової адміністрації 

України, а також досвід створення відповідних реєстрів, наприклад, виборців, фізичних осіб, дітей, 

які потребують державної допомоги.
 

7. Особливо важливим є врахування іноземного досвіду впровадження реєстрів державних 

службовців. Приклад впровадження та супроводження реєстру державних службовців в Литві, 

Естонії, поточний стан їх використання, проблеми розширення функціональності, адаптація під 

поточне законодавство (Латвія), використання типових рішень в межах комплексного напрямку 

Е-урядування, мають бути обов’язково враховані під час організації розробки, дослідної 

експлуатації та впровадження АС НБДС. 

11. Етапність створення НБДС 

Етапність робіт по створенню НБДС суттєво залежить від наявного фінансування. З метою забезпечення 

розробки та впровадження протягом 2009 року діючого макету з обмеженою функціональністю 

запропоновано квартальний календарний графік виконання робіт з урахуванням виділення коштів 

у мінімальному обсязі. Але Державним бюджетом України на 2009 рік фінансування на цей проект 

не передбачено.

У випадку внесення змін до Державного бюджету України на 2009 рік календарний графік має бути 

переглянутий.

Процедура створення та впровадження НБДС повинна складатися з етапів відповідно до вимог до 

видів забезпечення в межах технічного завдання, технічного та робочих проектів:

1. Визначення Генерального державного замовника та джерел фінансування розробки та 

впровадження системи НБДС в ОДВ.

2. Аналіз та структуризація об’єктів автоматизації. Формування переліку ОВВ, які мають бути включені 

в план впровадження.

3. Визначення переліку підсистем та компонент — спільних для усіх ОДВ та спеціалізованих рішень 

для кожного ОДВ.

3.1. Визначення пріоритетних напрямків автоматизації внутрішніх процесів діяльності ОДВ.

3.2. Визначення пріоритетних напрямків автоматизації процесів ОДВ, орієнтованих на взаємодію з 

громадянами України, бізнесом та іншими ОДВ.

3.3. Визначення переліку компонент Системи, які є обов’язковими для ОДВ базового рівня.

3.4. Визначення напрямків автоматизації діяльності ОДВ, які мають територіальні підрозділи. 

Визначення методів та ступенів інтеграції територіальних відділень та відповідного ОДВ.
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4. Для кожного з напрямків автоматизації підготувати систему економічних та соціальних показників, 

які б відобразили кінцеву мету впровадження Системи, надавали можливість в будь-який 

момент часу оцінити ефективності впровадження, досягнутий прогрес, дозволили побудувати 

послідовність етапів та черг впровадження.

5. Проведення аналізу поточного стану автоматизації процесів урядування виходячи із стратегічних 

напрямків розвитку електронного урядування і сформованої системи показників.

6. Розробка технічного завдання на створення Системи.

6.1. Вимоги до компонент Системи.

6.1.1. Вимоги до функціонального складу.

6.1.2. Вимоги до архітектури.

6.1.3. Вимоги до надійності.

6.1.4. Вимоги до швидкодії.

6.1.5. Вимоги до інтерфейсу користувача.

6.1.6. Вимоги доступу до функцій системи.

6.2. Вимоги до інтеграції компонент Системи.

6.2.1. Вимоги до інтеграційної платформи.

6.2.2. Вимоги до форматів обміну даними.

6.2.3. Вимоги до синхронізації даних між компонентами системи.

6.2.3.1. Вимоги до інтеграції підсистем, які мають бути інтегровані всередині ОДВ.

6.2.3.2. Вимоги до інтеграції підсистем, які мають бути інтегровані за допомогою обміну 

даними між Системами різних ОДВ.

6.3. Вимоги до інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури.

6.4. Вимоги до нормативно-правової бази, яка дозволить впровадити Систему в промислову 

експлуатацію.

6.5. Вимоги до захисту інформації.

6.6. Вимоги до документації, що супроводжує систему.

7. Розробка проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження системи в ОДВ.

7.1. Розробка проектів нормативно-правових актів, які дозволяють і зобов’язують ОДВ обмінюватись 

документами та інформацією в електронному вигляді із використанням цифрового підпису.

7.2. Розробка проектів типових внутрішніх інструкцій, у тому числі з кадрового обліку та посадових 

інструкцій, ОДВ з урахування використання електронних документів, які засвідчуються 

цифровим підписом.

7.3. Розробка проектів нормативно-правових документів та стандартів безпеки інформації, які б 

дозволили використовувати відкриті канали зв’язку для передачі шифрованої інформації.

7.4. Розробка проектів нормативно-правових актів, які дозволять громадянам України отримувати 

електронно-цифровий підпис в сертифікованих центрах реєстрації абонентів.

8. Затвердження розроблених змін до нормативно-правових актів, стандартів, ГОСТів тощо.

9. Розробка технічного проекту Системи.

9.1. Розробка архітектури компонент Системи.

9.1.1. Розробка структури даних компонент Системи.

9.1.2. Розробка специфікації функцій компонент Системи

9.1.3. Розробка прототипів інтерфейсу користувача компонент Системи.

9.2. Розробка архітектури інтеграційної платформи в ОДВ.

9.2.1. Розробка форматів обміну даними.

9.2.2. Розробка регламенту обміну даними на базі інтеграційної платформи.

9.3. Розробка технічних рішень побудови архітектури системи.
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9.4. Розробка підходів до забезпечення надійності Системи — розподілення навантаження, 

дуб  лювання критичних частин системи, масштабування компонентів Системи, створення 

резервних копій.

9.5. Розробка єдиної інтеграційної платформи усіх ОДВ для міжвідомчого обміну документами.

9.6. Розробка специфікації імпорту даних із підсистем, які будуть замінені при впровадженні 

Системи, або інтегровані у Систему.

10. Розробка робочого проекту НБДС.

10.1. Розробка етапів, черг реалізації і впровадження.

10.2. Розробка процедури і протоколу прийняття системи, набору контрольних тестових прикла-

дів, плану тестування.

10.3. Розробка плану впровадження АС НБДС.

10.3.1. Розробка плану введення в дію необхідної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури.

10.3.1.1. Розробка плану розгортання інфраструктури в ОДВ.

10.3.1.2. Розробка плану забезпечення каналів зв’язків між ОДВ.

10.3.1.3. Розробка плану використання спеціалізованих провайдерів, які забезпечать роботу 

із компонентами Системи у режимі термінального доступу для тих відділень ОДВ, 

які не мають можливості підтримувати власну повноцінну інформаційно-технічну 

інфраструктура.

10.3.2. Розробка плану забезпечення відповідного рівня підготовки державних службовців, 

посадові інструкції яких передбачатимуть використання Системи.

10.3.2.1. Розробка та сертифікація процесів відповідно до вимог системи управління якістю 

ISO 9000.

10.3.2.2. Розробка плану забезпечення необхідною документацією та інструкціями по роботі 

у системі, в електронному та, у разі необхідності, в друкованому вигляді.

10.3.2.3. Розробка тестів для визначення рівня знань держслужбовців-користувачів 

Системи.

10.3.2.4. Розробка програм і графіків проведення групового та індивідуального навчання і 

тестування держслужбовців-користувачів Системи.

10.3.2.5. Розробка плану підтримання постійно високого рівня компетенції держслужбовців 

по роботі із Системою, підвищення кваліфікації, навчання нових співробітників 

ОДВ.

10.3.3. Визначення пілотної зони, яка включає ОДВ для впровадження обов’язкових компонент 

системи.

10.3.4. Визначення послідовності розширення пілотної зони.

10.3.5. Визначення державних замовників з впровадження АС НБДС в ОДВ та виконавців.

10.4. Розробка плану супроводження системи.

10.5. Розробка попередньої стратегії розвитку і вдосконалення системи, поетапної заміни її 

компонент на більш досконалі, підвищення якості роботи Системи і якості супроводження 

Системи.

11. Розробка пілотної версії Системи.

12. Впровадження Системи в дослідну експлуатацію відповідно до плану.

13. Впровадження Системи в усіх ОВВ та місцевого самоврядування в промислову експлуатацію 

відповідно до плану.

14. Супроводження системи.

15. Оцінка показників ефективності впровадження системи.

16. Розробка плану вдосконалення функціонування системи згідно з отриманими результатами.

17. Вдосконалення і втілення в дію стратегії розвитку Системи.
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12. Висновки

12.1. Очікуваний результат
У випадку реалізації проекту по створенню НБДС будуть досягнуті наступні результати:

— створення централізованої бази особових справ державних службовців та ОМС;

— створення централізованої бази ОВВ та органів місцевого самоврядування та їх штатних 

розписів;

— створення централізованої бази кадрових документів, наказів, розпоряджень;

— ведення єдиної особової справи державного службовця та ОМС будь-якого рівня незалежно 

від його переміщень, звільнень;

— забезпечення легкого, швидкого та прозорого доступу до будь якої інформації про державних 

службовців та ОМС (будь-якого рівня з будь-якого регіону) для осіб з відповідними правами 

доступу;

— забезпечення максимальної оперативності оновлення інформації про державних службовців 

та ОМС;

— забезпечення необхідного рівня безпеки зберігання даних про державних службовців та ОМС 

будь-якого рівня;

— задоволення потреб щодо ведення кадрового обліку державних службовців та ОМС на 

центральному, обласному та районному рівнях згідно з чинним законодавством;

— надання простих та ефективних інструментів контролю та аналізу даних про державних 

службовців та ОМС будь-якого рівня;

— можливість організації процесів контролю та нагляду за додержанням законодавства у сфері 

кадрового обліку державних службовців та ОМС у режимі реального часу (оперативне 

реагування на помилки в роботі співробітників кадрових служб ОВВ та органів місцевого 

самоврядування);

— забезпечення роботи всіх функцій системи з єдиною актуальною на поточний час оперативною 

інформацією;

— підтримка актуальної на поточний час нормативно-довідникової інформації;

— одноразове введення даних в Систему та їх колективне використання.

12.2. Досягнення цілей
Показниками досягнення цілей та виконання завдань на принципах створення АС будуть наступні:

— Актуальність даних (особові справи, кадрові документи, штатні розклади ОВВ та органів 

місцевого самоврядування). 

— Терміни отримання консолідованої звітності (оперативної та статистичної).

— Терміни реагування на помилки при прийнятті рішень працівниками ОВВ та органів місцевого 

самоврядування.

— Створення єдиної бази нормативно-довідкової інформації актуальної на сьогодні.

— Створення інфраструктури супроводу та розвитку як інформаційної системи, так і 

методологічної бази.

— Підвищення надійності функціонування інформаційної системи за рахунок кластерної системи 

технічних засобів.

— Підвищення безпеки функціонування інформаційної системи за рахунок використання центра-

лізованого сховища з обмеженим доступом та захищених каналів зв’язку.

— Зменшення витрат на обслуговування Системи, оптимізація показника сукупної ціни володіння 

(TCO).

— Можливість масштабованості технічного рішення за рахунок нарощування комплексу тех-

нічних засобів для забезпечення розширеного функціонування системи або збільшення 

кількості внутрішніх та зовнішніх користувачів Системи.
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ДОДАТОК 6.3ДОДАТОК 6.3

робоча версія

ДОРОЖНЯ КАРТА ДОРОЖНЯ КАРТА 
ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІННЯ 
ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ11

10 грудня 2009 року

ЗМІСТ

1. Вступ

2. Цілі та завдання

3. Загальна інформація

4. Оцінка поточної ситуації

5. Сфера впливу

а) Припущення

б) Ризики 

в) Стратегія впровадження 

6. Функціональні вимоги

а) Модуль державного службовця

б) Добір та прийняття на державну службу

в) Оцінювання діяльності державних службовців

г) Професійне навчання

ґ) Винагороди та визнання

д) Оплата праці 

е) Дисциплінарні питання 

є) Планування людських ресурсів 

ж) Класифікація посад 

7. Технічні та системні вимоги 

8. Управління змінами та комунікація 

9. Програма навчання для працівників кадрових підрозділів

10. Управління інформацією 

11. Система управління

12. Висновки

Джерела інформації

1 Підготовлено українсько-канадським проектом „Реформа управління персоналом на державній службі в 
Україні”, що виконується в рамках Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного між Урядом України 
та Урядом Канади 26 травня 2008 року, і здійснюється за фінансової підтримки Канадського агентства з 
міжнародного розвитку (CIDA)
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1. Вступ

Головне управління державної служби України очолює розробку та впровадження нової Cтратегічної 

рамки щодо реформи управління людськими ресурсами на державній службі. На сьогодні було 

зроблено певні важливі кроки на шляху до реформи: розроблено Стратегічну рамку щодо реформи 

управління людськими ресурсами та проект закону „Про державну службу” (нову редакцію);розпочато 

розробку профілів компетенцій лідерства для вищого корпусу державної служби, нової процедури 

щорічного оцінювання результатів діяльності державних службовців, здійснюється підготовча робота 

до вдосконалення системи класифікації посад. Триває розроблення Плану розвитку (дорожньої 

карти) комплексної інформаційної системи на підтримку управління людськими ресурсами, що, 

власне, і є предметом даного документа. 

Документ розроблено канадським експертом проекту „Реформа управління людськими ресурсами на 

державній службі в Україні” Марі Хоррікс за підтримки команди Проекту „Реформа управління люд-

ськими ресурсами на державній службі” та державних службовців канадської державної служби. 

Це перший проект документа, що окреслює вимоги до інформаційної системи на підтримку 

управління людськими ресурсами з метою проведення консультацій з більш широкою спільнотою 

фахівців з управління людськими ресурсами.

2. Цілі та завдання 

Основною метою цього документа є окреслення вимог до нової системи інформаційної підтримки 

управління людськими ресурсами (УЛР) на державній службі в Україні для того, щоб ефективно 

підтримувати планування управління людськими ресурсами, здійснювати моніторинг та проводити 

діяльність відповідно до Стратегічної рамки щодо реформи управління людськими ресурсами та 

проекту Закону „Про державну службу” (нової версії). У документі також коротко розглядаються 

інші ключові компоненти впровадження системи, зокрема, управління змінами, комунікація та 

професійного навчання (підвищення кваліфікації). 

Система інформаційної підтримки управління людськими ресурсами — це система, що підтримує 

реалізацію функцій управління людськими ресурсами та передбачає автоматизацію низки процесів з 

метою посилення ефективності та стандартизації (уніфікації) процесів.

Для розвитку та втілення в життя нової системи інформаційної підтримки УЛР необхідно на початку 

діяльності чітко визначити ролі та відповідальності сторін, розробити різні стратегії та плани (ці 

питання даний документ не розглядає).

Для кожної з ключових функцій щодо управління людськими ресурсами, за винятком оплати праці, 

було визначено функціональні вимоги як відправну точку для обговорення зі спільнотою фахівців з 

управління людськими ресурсами та Головдержслужбою. Мета полягає у визначенні максимальних 

функціональних можливостей, з урахуванням того, що для досягнення цілі мають бути здійснені 

проміжні кроки. Функціональні вимоги були визначені з урахуванням: 

— проекту Закону „Про державну службу” (у новій редакції,вересень 2008); 

— рекомендацій Стратегічної рамки щодо реформи управління людськими ресурсами (серпень 

2008); 

— існуючих методів та практик збору даних в Україні; 

— кращих практик в управлінні людськими ресурсами та урядуванні;

— існуючих систем управління людськими ресурсами, які можна купити та адаптувати (Existing 

Commercial Off  the Shelf HR Systems (COTS). 

Нова система інформаційної підтримки управління людськими ресурсами буде виконувати комплексні 

завдання та відповідатиме потребам відомств. Зокрема, вона має бути розробена таким чином, аби 

сприяти та уможливлювати: 

— процеси планування людських ресурсів, аналіз та надання стратегічних рекомендацій керів-

никам центральних органів виконавчої влади; 
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— здійснення моніторингу та написання звітів про тенденції та проблеми; 

— дотримання законодавства, настанов та наказів; 

— підвищення ефективності та результативності виконання певної діяльності щодо управління 

людськими ресурсами,поліпшення якості надання послуг керівникам; 

— збереження та архівування даних та інформації щодо управління людськими ресурсами, 

розвиток інституційної пам’яті;

— підвищення рівня якості послуг, що надаються керівникам, та більш ефективне використання 

ча су фахівців з управління людськими ресурсами у наданні стратегічних рекомендацій керів-

никам; 

— ліквідації систем ручного та електронного дублювання, великої кількості журналів обліку, забез-

печуючи існування єдиного авторитетного (надійного, достовірного) джерела інформації;

— на більш пізньому етапі — надання доступу керівникам та співробітникам до системи для 

отримання інформації та виконання певних дій самостійно; 

— інтеграція з іншими системами, наприклад, базами даних, веб-сайтами тощо. 

Важливо зазначити, що запропоновані в цьому документі вимоги виходять за межі наявних 

практик у сфері управління людськими ресурсами на державній службі в Україні, оскільки 

необхідно сформувати загальне бачення того, як процеси управління людськими ресурсами 

можна реалізувати більш ефективно за допомогою використання інформаційних технологій. Крім 

цього, цей документ не є статичним, він може змінюватися, зокрема, він має бути переглянутий 

для приведення у відповідність після ухвалення нової редакції закону про державну службу та у 

разі інших законодавчих змін. 

Для завершення розробки цього документа необхідно провести консультації з державними служ-

бовцями відповідно до різних категорій посад. 

Ключовими зацікавленими сторонами є: 

— працівники Головдержслужби; 

— керівники кадрових служб управління людськими ресурсами /члени Ради керівників кадрових 

служб ЦОВВ;

— працівники кадрових служб (різних рівнів);

— аналітики, що готують звіти в Державному комітеті статистики та інших організаціях;

— керівники;

— технічні експерти; 

— фахівці з фінансових питань та оплати праці;

— інші державні службовці;

— профспілки;

— міжнародні донори; 

— інші зацікавлені сторони.

Попередні консультації мають бути зосереджені на обговоренні наступних питань:

— довгостроковий план реалізації та пріоритети у визначенні стратегії впровадження системи; 

— система управління розробкою та впровадженням Дорожньої карти, в тому числі, механізмами 

консультацій зі спільнотою кадровиків /фахівців з управління людськими ресурсами та іншими 

ключовими зацікавленими сторонами; 

— інтеграція цієї ініціативи з проектом Національної бази електронних особових справ 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування України (НБДС) з метою 

забезпечення узгодженості з іншими подібними системами; 

— попереднє оцінювання вимог з урахуванням поставлених цілей; 

— визначення подальших кроків щодо розроблення системи.

У подальшому слід провести більш детальні консультації (зокрема, фокус-групи) щодо функціональ-

ності системи, того, як вона повинна діяти/ її використання та даних, які мають вводитися у систему 

за участю широкого кола фахівців з управління людськими ресурсами.
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3. Загальна інформація 

Впровадження нової системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами є одним 

з основних засадничих елементів Стратегічної рамки щодо реформи управління людськими 

ресурсами,представлених у 4 розділі. Ця система має сприяти розвитку усіх компонентів, а саме: 

професійної та стабільної державної служби, лідерства, створення сприятливих умов праці та 

системи управління державної службою та інфраструктури, а також принципів державної служби, 

викладених в новому законопроекті про державну службу. 

На сьогодні механізми управління персоналом на державній службі в Україні є недостатньо ефек-

тивними та не забезпечують належних функціональних можливостей для підтримки сучасного 

ре жиму (підходів та практики) до управління людськими ресурсами. Завдяки консультаціям з 

працівниками Головдержслужби та центральних органів виконавчої влади було виявлено нагальну 

потребу в більш досконалих технологіях та ефективніших інструментах аналізу та звітності для 

ведення кадрового обліку. Відсутність технологічної підтримки зумовила потребу кадрових відділів у 

розробці та обслуговуванні низки систем ручного введення інформації, які втім не слугують єдиним 

універсальним джерелом інформації, не є комплексними та достатньо детальними. Керівники 

кадрових служб хотіли б надавати своїм керівникам кращі консультативні та аналітичні послуги, а 

також зменшити робоче навантаження на своїх працівників, які витрачають більшу частину свого 

часу на підримку певних процедур. При цьому вони значно обмежені в тому, що вони можуть 

зробити через відсутність технологій та інструментів. 

Головдержслужба стурбована цією ситуацією та докладає всіх зусиль для зміни ситуації. Так, було роз  -

роблено проект Постанови Кабінету Міністрів „Про внесення змін до Порядку ведення особових справ 

державних службовців в органах виконавчої влади" та внесено зміни до методичних реко мен  дацій щодо 

застосування нового Порядку ведення. Наступним кроком стала розробка Концепції щодо створення 

національної бази електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування (НБДС). У цьому документі описано структуру та засадничі принципи системи. 

Враховуючи співзвучність цілей, які стоять перед Проектом та НБДС, важливим є розвиток міцних парт-

нерських відносин між різними зацікавленими сторонами для забезпечення потреб спільноти фа  хівців з 

управління людськими ресурсами. Новостворена Рада керівників кадрових служб надає таку можливість 

для взаємодії на вищому рівні, а також для створення механізмів для проведення кон  сультацій зі 

спеціалістами-фахівцями з управління людськими ресурсами. Досвід показує, що для успі ху реформи 

необхідною є потужна системи управління, яка узгоджує потреби різних зацікавлених сторін. 

Поточна фінансова ситуація ускладнює процес виділення коштів для створення та впровадження 

нової системи протягом мінімального періоду (2-3 роки). Необхідно буде визначити поступові кроки 

та проміжний план дій, а також віднайти інноваційні рішення для того, щоб сприяти просуванню 

реформи діючи послідовно, використовуючи наявні можливості. Для досягнення консенсусу щодо 

пріоритетів та наступних кроків важливим є проведення консультації зі спільнотою фахівців з 

управління людськими ресурсами та усіма зацікавленими сторонами.

 

4. Оцінка поточної ситуації

У квітні 2009 року було проведено зустрічі з представниками Головдержслужби та представниками 

кадрових служб центральних органів виконавчої влади з метою визначення та оцінки практик щодо 

збору даних, їх аналізу та звітності, а також рівня технологічної підтримки. Окрема зустріч була 

проведена з працівниками Головдержслужби, які відповідають за розробку Концепції НБДС. 

У результаті цих ознайомчих зустрічей було виявлено низку проблемних питань:

— Існуюча система „Картка” не відповідає поточним потребам кадрових служб ЦОВВ: її 

розглядають як одноразовий інструмент звітності, що направляється Державному комітету 

статистики й після того — Головдержслужбі. Існують також труднощі при введенні даних 

через технічні збої та / або недостатній рівень кваліфікації працівників; немає можливості 

редагування даних; також проблема полягає в тому, що дані повинні бути передані Державному 
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комітету статистики вручну за допомогою дискет. Однією з головних проблем є неможливість 

сортування та аналізу даних на рівні центральних органів виконавчої влади, що ускладнює 

просування використання системи для цілей планування людських ресурсів.

— Немає єдиного підходу у відомствах до реєстрації, веденні та зберіганні інформації щодо 

управління людськими ресурсами через велику кількість систем введення даних вручну, 

електронних таблиць та інших спеціальних систем, розроблених кадровими службами 

для задоволення окремих потреб. Введення даних двічі (або тричі) є загальноприйнятою 

практикою в Україні, з огляду на відсутність зв’язку між цими системами. Процеси архівації та 

вилучення даних також є складними. 

— Функція оплати праці та преміювань та відповідна інформаційна система її підтримки є 

відокремленими,ведуться окремо від інших функцій управління людськими ресурсами 

кожним ЦОВВ без координації/зв’язків із системою „Картка”. 

— Співробітники кадрових служб витрачають більшу частину свого часу на роботу із паперами 

та забезпечення процедур; дуже незначна автоматизація процедур управління людськими 

ресурсами. Так, багато паперової роботи пов’язано із реалізацією процедур набору, підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації та оцінки діяльності державних службовців. Така 

діяльність забирає багато часу і залишає мало можливостей для стратегічної діяльності. 

— Існує нагальна потреба у технологіях, які здатні знизити робоче навантаження, створити біль-

ше можливостей для аналізу та звітності на рівні окремих ЦОВВ та уряду в цілому, краще під-

тримувати діяльність з управління людськими ресурсами. Усі зацікавлені у щонайшвидшій змі ні 

ситуації або, принаймні, визначенні низки заходів із довгостроковою перспективою. Спіль нота 

фахівців з управління людськими ресурсами виявляє бажання брати участь у роз робці таких 

рішень, оскільки система повинна працювати як „для них”, так і для уряду в цілому. 

— Своєчасною є можливість налагодження співробітництва між спільнотою кадровиків (фахівців 

з управління людськими ресурсами) та Головдержслужбою за допомогою Ради керівників 

кадрових служб у проектуванні та розробці нової системи інформаційної підтримки 

управління людськими ресурсами, враховуючи появу Концепції НБДС та значну зацікавленість 

щодо модернізації процесів управління людськими ресурсами.

З огляду на прагнення до змін та модернізації управління людськими ресурсами, саме на часі 

є планування системи управління людськими ресурсами, яка відповідатиме потребам різних 

зацікавлених сторін та сприятиме подальшому розвитку державної служби. 

 

5. Сфера впливу

Цей документ окреслює функціональні операційні вимоги до інформаційної системи у сфері 

управління людськими ресурсами, які мають бути враховані. Він охоплює всі функції управління 

людськими ресурсами, за винятком деталізації оплати праці, що здійснюється окремо як частина 

фінансової системи. Вимоги описані як "здатність щось робити..." у межах певного процесу, а 

пріоритетність їх запровадження оцінюється як висока, середня або низька — залежно від того, 

наскільки важливо мати конкретну функцію під час початкового впровадження системи. Це не 

означає, що вимогу середнього рівня не буде враховано; це означає, що її можна задовільнити на 

більш пізньому етапі, коли вже буде створена основа системи.

Вимоги окреслено переважно з точки зору фахівців з управління людськими ресурсами, однак це 

не виключає планування доступу до системи для отримання інформації та / або ініціювання дій для 

керівників та спеціалістів. Поняття "самообслуговування" широко використовується в усіх основних 

системах у приватному та державному секторах, щоб надати можливість фахівцям самостійно 

виконувати певну діяльність, працюючи із системою. Таку функцію краще запроваджувати на більш 

пізньому етапі аби уможливити період стабільності у використанні системи (мова про підготовку 

фахівців до роботи із системою, узвичаєння практик).

Вимоги для взаємодії з іншими системами, веб-сайтами та іншими базами даних також передбачені 

у документі. Особливе значення має зв’язок між новою системою управління людськими ресурсами 

та існуючою системою оплати праці. 
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Визначення звітів (стандартних або спеціальних) є частиною аналізу функціональних вимог. Хоча у 

документі немає чіткого переліку звітів системи, у тексті, таблицях та в розділі щодо планування 

людських ресурсів йдеться про звіти. Це питання буде частиною процесу консультацій.

Даний документ розраховано на державних службовців центральних органів виконавчої влади, 

хоча більшість з пропонованих принципів з деякими коригуваннями буде стосуватися й місцевих 

органів влади.

Технічні вимоги, викладені в цьому документі, описують, як система повинна працювати для отри-

мання певного результату або досягнення певної мети. Водночас, документ не визначає, як саме 

система повинна бути розроблена або побудована — це є компетенцією технічних експертів та 

програмістів, які, втім, мають розробляти систему на сонові вимог, визначених у цьому документі.

Загалом, цей документ охоплює наявні та нові практики й процеси у сфері управління людськими 

ресурсами, слугуючи платформою для майбутнього дизайну та розвитку нової системи інформаційної 

підтримки управління людськими ресурсами. Це є важливим компонентом дизайну будь-якої 

системи, і відповідно, вимагає особливої уваги до елементів даних, які створюють кожен модуль та 

як ці модулі взаємодіють між собою в межах системи. 

а) Припущення

Концептуальною та нормативно-правовою основою цього документа є проект Закону України 

„Про державну службу” (нова редакція) та Стратегічна рамка щодо реформи управління людськими 

ресурсами, розроблена Проектом у співпраці з Головдержслужбою. Очікується, що згодом нове 

законодавство буде прийняте повністю або частково.

Іншим припущенням є те, що існуючу систему „Картка” буде замінено новою системою 

кадрового обліку, як це пропонується у Концепції НБДС, з перенесенням усіх відповідних 

даних у нову систему. 

Вкрай важливим є те, щоб були проведені конструктивні консультації зі спільнотою фахівців 

з управління людськими ресурсами та представниками Головдержслужби з метою перевірки 

припущень і вимог, викладених у цьому документі, та визначення пріоритетів. 

З огляду на необхідність значних витрат й зусиль для створення та впровадження такої системи 

передбачається, що буде здійснено її поетапну реалізацію, починаючи з базових функціональних 

вимог, узгоджених з усіма сторонами; в подальшому за наявності необхідних фінансових ресурсів 

система може бути вдосконалена.

Очікується, що буде створено робочу групу із залученням експертів у різних сферах (з питань як 

функціональних, так і технічних), з метою управління реалізацією Дорожньої карти на всіх етапах 

її впровадження. Також передбачається, що буде налагоджена відповідна система керування цим 

процесом під загальним керівництвом Головного управління державної служби України за підтримки 

Ради керівників кадрових служб та інших зацікавлених сторін. 

Для успішної реалізації Дорожньої карти в першу чергу необхідними є відданість цій ідеї з боку 

вищого корпусу державної служби, належне фінансування та забезпечення експертної підтримки. 

б) Ризики 

Невизначеність дати ухвалення нової редакції Закону України „Про державну службу” матиме вплив на 

остаточні вимоги до нової системи та етапи її впровадження. Є питання щодо термінів впровадження 

та узгодження між наявними практиками управління персоналом та новими законодавчими умовами, 

що потребує певної перехідної стратегії.

Наявність необхідних технічних та функціональних ресурсів на підтримку проекту / можливості 

залучення експертів на повний робочий день можуть бути обмеженими. Очікується, що керівники 

з питань управління персоналом відіграватимуть провідну роль у наданні фахових рекомендацій в 

процесі розробки системи та на всіх стадіях її впровадження, а також у скеровуванні діяльності своїх 

працівників щодо наповнення системи інформацією та аналізу даних. 
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Ресурси є обмеженими, тому це може бути розцінено як додаткове робоче навантаження. Крім 

того, значними будуть культурні зміни через перехід від використання системи „Картка”, ручних/

неавтоматизованих й тимчасових систем кадрового обліку до стандартизованого підходу до збору 

даних та звітування.

Наявність фінансування від початку розроблення системи до завершення її впровадження також є 

істотним ризиком, що потребує відповідної стратегії пом’якшення впливу ризиків. 

Демонстрація лідерства та наочна підтримка на всіх етапах з боку керівників вищого корпусу 

державної служби, їх відданість ідеї реформи є важливою запорукою успіху. 

в) Стратегія впровадження

Процеси проектування, розробки та впровадження нової системи інформаційної підтримки 

управління людськими ресурсами потребуватимуть до п’яти років і будуть залежати від наявності 

людських та фінансових ресурсів, а також ухвалення відповідного законодавства. Для цього необ-

хідним є розгляд варіантів поетапної реалізації, які дадуть змогу стандартизувати збір та аналіз даних 

за умови використання простих технологій, уможливлять планування людських ресурсів та аналіз на 

рівні відомства, замінять ручні/неавтоматизовані системи ведення записів та створять фундамент для 

майбутнього переходу до нової комплексної системи. 

Необхідно, аби спільнота фахівців з управління людськими ресурсами/ кадровики розглянули та 

проана лізували запропоновані у документі функціональні вимоги з урахуванням короткострокових 

та довгострокових перспектив, а також розглянули наступні питання: 

— Чому цей елемент даних вводиться? Наскільки він є стратегічно важливим для того, щоб його 

відслідковувати? 

— Чи є дані складовою майбутнього бачення системи чи важливо їх починати збирати на 

початкових етапах?

— Яким чином будуть використовуватися інформація або результати роботи системи? 

— Хто буде використовувати інформацію або звіти? 

— Які зусилля є необхідними для введення даних та забезпечення їхньої правильності/точності? 

— Чи вводяться дані вручну, і чи замінять вони існуючі неавтоматизовані реєстраційні журнали? 

— Чи зекономить час та зусилля пропоновані функції системи та чи підвищить вони ефективність 

надання послуг? 

— Якою є відносна важливість та необхідність відслідковування (збору, зберігання) цієї інформації 

зараз, чи можна буде ввести цю інформацію пізніше?

— Якою є стратегічна важливість у зборі та збереженні певних нових даних відповідно до 

бачення майбутнього управління людськими ресурсами? 

Стратегія реалізації потребуватиме пілотування для перевірки та підтвердження елементів нової 

системи, оцінювання якого впливатиме на впровадження системи. Протягом кожного етапу проекту 

доцільною є постійна комунікація між командою Проекту, Головдержслужбою та спільнотою фахівців 

з управління людськими ресурсами. Стратегія впровадження повинна враховувати вже розпочаті 

та майбутні ініціативи реформ у сфері управління людськими ресурсами (зокрема, роботу над 

вдосконаленням підходів до оцінювання діяльності державних службовців, розробкою профілів 

компетенцій лідерства для вищого корпусу державної служби, перегляду системи класифікації 

посад) для того, аби врахувати нові вимоги при розробленні системи. Ці ініціативи слугуватимуть 

платформою для розробки та тестування нової системи. 

 6. Функціональні вимоги

ВСТУП

У наступних розділах окреслюються функціональні вимоги до нової системи управління людськими 

ресурсами. Кожна функція описується у модулі, який передбачає збір та введення певних даних 

відповідно до низки процесів/ процедур. 
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Кожен розділ складається зі вступу, стислого огляду поточної ситуації в Україні та практики збору 

окремих даних, списку нових пропонованих елементів даних та їх використання, а також деяких 

міркувань щодо варіанту впровадження системи. Наприкінці кожного розділу наведено зведену 

таблицю, в якій більш детально описано окремі вимоги. 

Перелік даних пропонується відповідно до нового бачення управління людськими ресурсами, 

викладеного у Стратегічній рамці щодо реформи управління персоналом та проекті Закону „Про 

державну службу” (нова редакція), а також із врахуванням найкращих практик інших країн УЛР, 

орієнтація на старетігії розвитку та адаптацію до європейських стандартів.

Цей документ покликаний бути відправною точкою для обговорення, дискусій серед практиків з 

питань управління людськими ресурсами та вищого корпусу державної служби. Зовнішні чинники, 

такі, як наявність коштів і бачення систем в цілому, матимуть вплив на Дорожню карту для нової 

системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами.

Принципи розробки:

— кожен модуль/компонент має розглядатися як інформаційна складова, модулі разом формують 

всю систему інформаційної підтримки управління людськими ресурсами;

— інформація має збиратися в процесі прийняття різних рішень щодо управління людськими 

ресурсами для відслідковування даних щодо відомства, посад та працівників; 

— інформацією слід управляти, використовуючи низку кращих практик та процесів для 

забезпечення достовірності, точності та вчасного ведення даних; 

— процеси визначаються по ролям (хто) та конкретними операційним правилами, інтегрованими 

в систему (що робить) з метою підтримки відповідності вимогам уряду; 

— інформація/дані вводиться один раз та інтегрується в інші модулі та функції системи (однакова 

скрізь);

— правили доступу до інформації мають бути визначені відповідно до міжнародних принципів 

захисту персональних даних (privacy protection);

— вимоги щодо звітності на рівні ЦОВВ та Головдержслужби мають бути визначені.

Схема взаємодії різних модулів (компонентів) системи:

ПЛАНУВАННЯ 
ПЕРСОНАЛУ 

Демографічні 
показники 
Аналіз та тенденції 

КЛАСИФІКАЦІЯ 
ПОСАД 

Дані про посаду 
Категорія/Ранг  
Вид діяльності 
Посадова 
інструкція 
Організаційна 
структура 

ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ ТА 
ПРИЙНЯТТЯ НА 
ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 

Оголошення про 
вакансію 
Заявки 
Управління 
процесом 
Результати конкурсу 
Кваліфіковані 
кандидати 
Вид діяльності 
Список кваліфікацій 

ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ 
Персональні дані 
Дані про відомство 
Призначення 
Дисциплінарні 
питання 
Звільнення 
Навчальні курси 
Винагороди/Оцінюва
ння   

ДИСЦИПЛІНАРНІ 
ПИТАННЯ 

Дисциплінарні 
стягнення 
Оскарження 

ВИНАГОРОДЖЕННЯ ТА 
ВИЗНАННЯ 

Оцінювання 
Види 

ОПЛАТА ПРАЦІ  
Відпустки 
Робочі години 
Понаднормовий час 
Посадовий оклад, 
надбавки, премії 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ 
Навчальні курси 
Он-лайн реєстрація 
Індивідуальні плани навчання та 
розвитку  
Програми з розвитку 

 

В
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и
 

ОПЛАТА ПРАЦІ 

ФІНАНСУВАННЯ 

ІНТЕРНЕТ/ 
ВЕБ-САЙТ 

ІНШЕ 

Cхема 1. Система інформаційної підтримки управління людськими ресурсами



348

Незважаючи на те, що окремого розділу про звіти не існує, основні вимоги до звітності викладені в 

кожному з модулів. Рішення щодо включення і виключення певних функцій будуть частково залежати 

від необхідністю ведення аналізу і підготовки звітів. Необхідно досягти балансу між потребою в 

інформації та робочим навантаженням, пов’язаним із введенням, опрацюванням, збереженням цієї 

інформації. 

В тексті кілька разів йдеться про розвиток інтерфейсу (зв’язків) між системами управління 

людськими ресурсами та системою оплати праці та фінансів) або в Інтернеті/Інтранеті, веб-сайтах 

(наприклад, центральний сайт для оголошень про вакансії) або через спеціалізовані програми 

(наприклад, для створення організаційної схеми) з метою забезпечення комплексних звітів для 

керівництва вищого корпусу державної служби та сприяння діяльності з управління людськими 

ресурсами. 

 а) Модуль державного службовця

ВСТУП 

Ведення достовірних (точних) особових справ державних службовців має велике значення для 

функції управління людськими ресурсами. Ця інформація використовується у різних цілях в контексті 

управління людськими ресурсами — чи то для прийняття рішень щодо просування, підвищення 

кваліфікації, чи то для перевірки записів щодо попереднього місця роботи. Як зазначається в даному 

документі, ці дані також використовуються для планування людських ресурсів та звітності. 

Модуль про державного службовця — це консолідація або бачення ключової інформації, що 

стосується конкретного працівника та його досвіду роботи, та є основою особової справи 

працівника. 

ЗАВДАННЯ

Мета розробки цього модуля — збір та збереження відповідної інформації про працівника, 

протягом всього періоду його діяльності на державній службі — від вступу на службу до виходу 

на пенсію або відставки. Це означає, що електронна та паперова особова справа працівника 

супроводжуватиме працівника на різних посадах на державній службі. Цей модуль повинен 

відображати більшість процесів, які відбуваються при веденні особової справи працівника. 

Стаття 40 проекту Закону „Про державну службу” надає перелік обов’язкових елементів даних, які 

мають бути відображені в особовій справі державного службовця. Також надаються пропозиції 

для відстеження іншої інформації. З метою розвитку спроможності системи щодо пошуку та 

відновлення інформації, запропоновано ідею призначення номерного ідентифікатора кожному 

державному службовцю. 

Джерелом більшості інформації цього модуля є рішення щодо призначень на державну службу 

та подальшого призначення чергових рангів державному службовцю. Інформація в модулі 

відображає "життя державного службовця". Крім того, за допомогою цього модуля можна 

отримати інформацію, яка використовується з метою планування людських ресурсів. З точки зору 

цілісності даних, корисним буде також зв’язок із системою оплати праці: стаж роботи, заробітна 

плата, відпустки та премії/надбавки. Мають бути прийняті рішення щодо того, яка інформація в 

яку систему вноситься. 

ВАРІАНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Модуль про державного службовця є одним з ключових модулів системи інформаційної підтримки 

управління людськими ресурсами, тому він повинен мати першочерговий пріоритет щодо його 

дизайну, розробки та впровадження.
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ПІДСУМКИ

Вимоги Пріоритет Використання 
на сьогодні

Коментарі

Можливість відстежувати персональну 
інформацію про кожного державного 
службовця (відповідно до статті 40 проекту 
Закону про державну службу): 

— прізвище, ім’я, по батькові;

— дата та місце народження;

— сімейний стан;

— освіта і спеціальність/професійна 
кваліфікація;

— результати конкурсу;

— реквізити наказу чи іншого акту про 
призначення на посаду;

— дата і місце складення присяги 
державним службовцем;

— результати службової діяльності;

— заохочення та винагороди;

— дисциплінарні заходи та їх зняття;

— підстава для звільнення з державної 
служби з посиланням на статтю, 
частину та пункт Закону;

— перелік всіх посад, які обіймав 
державний службовець, із 
зазначенням категорії та рангу;

— підвищення кваліфікації та навчання; 

— відомості про закордонні 
відрядження

Високий Система „Картка” 
та вручну

Деякі з цих даних будуть 
внесені в інші модулі 
протягом діяльності 
працівника, доступ до цих 
даних буде можливим через 
даний модуль. 

Обмін інформацією між 
ЦОВВ та державними 
установами є дуже 
важливим для підтримки 
точності записів (даних)

Пропоновані нові елементи даних

Можливість призначати номерний 
ідентифікатор кожному новому працівнику

Високий Дуже важливим є 
відстеження переміщення 
державних службовців у/
між відомствами та вихід 
поза межі державної служби. 
Номерний ідентифікатор 
працівника залишається 
за державним службовцем 
протягом всієї кар’єри на 
державній службі

Можливість відображення інформації 
або створення посилання на поточну та 
попередню інформацію про оплату праці 
державного службовця

Середній - 
Високий

Дані будуть введені за 
допомогою модуля оплати 
праці, або будуть пов’язані з 
системою оплати праці

Можливість збереження інформації про стаж 
роботи на державній службі

Середній - 
Високий

Система „Картка” 

 

Система оплати 
праці

Необхідна для розрахунку 
пенсійного забезпечення. 

Дані можуть зберігатись 
в системі оплати праці; 
створення посилання на 
систему інформаційної 
підтримки управління 
персоналом є обов’язковим

Можливість відображення організаційної 
інформації, що стосується: 

• організаційної одиниці 

• безпосереднього керівника 

• ЦОВВ

Високий Система „Картка” 
та вручну

Ця інформація буде вно-
ситись у модулях кла си фі кації 
посад та добору пер соналу, 
а також буде по казана в 
організаційній структурі
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Можливість внесення демографічної 
інформації

Середній - 
Високий

Система „Картка”

Можливість внесення даних щодо 
тимчасового призначення

Середній Складає частину трудового 
стажу

Можливість внесення даних про контактних 
осіб у випадку надзвичайних ситуацій

Середній

Можливість відображення годин роботи у 
випадку роботи неповний робочий день

Середній

Можливість відображення тривалості 
тимчасового призначення

Середній Інформація вноситься у 
модуль „добір людських 
ресурсів”

Можливість відображення результатів 
випробувального періоду

Високий

Можливість відображення записів щодо 
відпусток: баланс, використання 

Можливість відображення або відстеження 
даних про інші пільги/премії 

Високий

Можливість збору та відображення даних 
про підстави/причини для звільнення з 
державної служби

Високий Кожна підстава буде 
закодована і включена в 
таблицю

Можливість збору та відображення даних 
припинення державної служби/відставки

Високий

Можливість збору та відображення даних 
про припинення державної служби у разі 
досягнення пенсійного віку

Високий

б) Добір та прийняття на державну службу 

ВСТУП 

Добір персоналу є одним з основних видів діяльності фахівців з управління людськими ресурсами та 

керівників кадрових служб. Дана діяльність охоплює адміністрування процесу заміщення вакантних 

посад, вертикальне просування працівників шляхом присвоєння вищого рангу, та горизонтальне 

просування шляхом переміщення персоналу. Підбір персоналу відбувається на основі плану щодо 

залучення персоналу та / або наявності вакансії, а також рішення керівника щодо пошуку найбільш 

кваліфікованого кандидата, який відповідатиме вимогам посади. З точки зору процесу, етапові 

добору персоналу передують класифікація посад та планування людських ресурсів. 

ОПИС СИТУАЦІЇ

Використання засобів автоматизації є обмеженим у зв’язку з відсутністю комплексної системи 

та обмежень у законодавстві. Фахівці з управління персоналом збирають необхідну інформацію 

вручну та використовують таблиці для кожного етапу процесу добору людських ресурсів; вручну 

опрацьовують листування з кандидатами на посади, тому поточний процес вимагає багато паперової 

роботи, є трудомістким та неефективним. 

Існує нагальна потреба у визначенні та впровадженні автоматизованих рішень, спрямованих на зни-

жен ня робочого навантаження та прискорення процесу добору персоналу. Існуюча система „Картка” не 

відповідає робочим потребам у межах цього процесу і має бути замінена більш комплексним рішенням. 

Існує обмежена можливість для здійснення аналізу результатів конкурсу та результативності процесу, 

по ширення списків кандидатів у межах всієї системи для досягнення максимальних результатів, а так ож 

вимірювання часу, витраченого на заповнення однієї вакансії від початку до кінця процесу добору. 

Незважаючи на те, що оголошення про вакансії часто розміщуються в Інтернеті, вони також мають 

бути опубліковані в газетах та інших паперових ЗМІ. Кандидати повинні надсилати резюме та інші 
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документи поштою. Подальша комунікація та обмін інформацією між кандидатами і фахівцем з 

управління персоналом відбуваються за допомогою пошти або телефону; повідомлення електронною 

поштою не визнаються офіційним способом комунікації. 

Очікується, що протягом 2010—2011 рр. буде впроваджений новий підхід до оцінювання діяльності 

державних службовців. Це вплине на визначення необхідних кваліфікацій для посад, розробку і 

запровадження тестів та іспитів при прийнятті на службу. 

ЗАВДАННЯ 

Метою даного модулю є визначення вимог до автоматизованої системи добору людських ресурсів, 

що ґрунтується на кращих практиках, а також законодавчих вимог, що існують на державній службі 

в Україні. Важливо відзначити, що для максимізації використання електронної пошти, веб-сайтів та 

передачі конфіденційної інформації необхідні будуть додаткові зміни в законодавстві. Збір та введення 

інформації щодо добору персоналу повинні мати прямий зв’язок з даними щодо класифікації посад, 

які знаходяться у системі, таким чином, запобігаючи повторному введенню даних. Результат процесу 

добору персоналу, наприклад, призначення успішного кандидата на посаду, надасть інформацію про 

працівника, яка є частиною офіційної системи обліку державних службовців. 

Комплексна автоматизована система добору персоналу буде розроблятися та впроваджуватись 

поступово, протягом тривалого часу. На першому етапі необхідно розробити та впровадити 

базові або основні функції системи, з можливістю додавання компонентів в майбутньому по мірі 

надходження фінансування. Варто уважно поставитись до визначення обсягу впроваджуваних 

змін, щоб не „перенавантажити” користувачів навчанням та новою діяльністю. Компоненти системи 

автоматизації процесів добору персоналу можуть бути різного ступеню складності, та більш складні 

з них можуть бути додані поступово у майбутньому. 

Комплексна автоматизована система добору персоналу має надавати користувачам такі можливості:

— створення он-лайн оголошення про набір на державну службу на основі стандартних 

шаблонів кваліфікацій та іншої інформації, пов’язаною із посадою; 

— викладення вакантних посад тільки в інтенеті/інтранеті та отримання електронних заявок/

резюме, використовуючи стандартну форму заявки; 

— проведення базового відбору заявок, використовуючи стандартні форми; 

— відстеження даних кандидата та повідомлення про результати конкурсу;

— планування співбесід та тестів по електронній пошті або через захищений паролем веб-сайт;

— управління оціночними тестами в режимі он-лайн; 

— реєстрація результатів оцінювання кандидата; 

— збір інформації про те, хто бере участь в засіданнях конкурсної комісії; 

— відстеження кількості призначень, зроблених в межах одного процесу конкурсного відбору; 

— автоматичне створення системою стандартизованих листів про призначення на посаду та 

результатів співбесіди; 

— відстеження часу, витраченого на проведення відбору від початку до кінця; 

— відстеження періоду оскарження результатів конкурсу та його статусу; 

— відстеження інформації після призначення на посаду: випробувальний період та призначення 

на встановлений термін. 

Іншими словами, система повинна забезпечити та полегшити керування процесом, зменшити обсяг 

паперової роботи, підвищити ефективність та збирати важливу інформацію з метою її аналізу. На 

етапі призначення відповідна особиста інформація про успішних кандидатів буде внесена у модуль 

про держслужбовця і залишатиметься там для відстеження даних про працівника протягом всього 

періоду його перебування на державній службі. 

На основі даних, введених в систему, можна отримати низку різноманітних звітів. Нижче наведені 

приклади звітів, які можуть бути корисними для фахівців з управління людськими ресурсами, 

керівників та Головдержслужби: 

— списки оголошень про вакансії для сприяння майбутньому плануванню людських ресурсів, а 

також для оцінки робочого навантаження; 
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— час, витрачений на проведення добору людських ресурсів від початку до кінця для 

вимірювання ефективності та робочого навантаження; 

— списки кваліфікованих кандидатів, які можна використати для додаткових призначень; 

— результати конкурсів: номери відсіяних/відібраних кандидатів, кваліфіковані кандидати 

тощо ... для оцінювання потенційних потреб або потреб у розвитку кандидатів, якщо вони є 

державними службовцями; чи ефективними були методи оцінювання та чи правильно були 

сформульовані вимоги до кваліфікації в оголошенні про вакансію, і, як наслідок, чи досягнуто 

очікуваних результатів;

— види діяльності щодо набору персоналу: конкурси, позаконкурсне просування, переміщення/

переведення, тимчасові призначення;

— джерела набору персоналу, наприклад: всередині відомства, з іншого ЦОВВ, або поза 

держслужбою.

Визначення вимог до стандартних звітів буде здійснено на основі консультацій із спільнотою фахівців 

з управління персоналом та Головдержслужбою, а також буде залежати від кількості та типу даних, 

що відстежуються, та поточних пріоритетів.

Важливо зазначити, що пропоновані вимоги виходять за межі наявних процедур з добору персоналу 

та проекту закону про державну службу. Метою цього є планування необхідного вдосконалення та 

підвищення ефективності, якого можна досягти лише за допомогою функціонування комплексної 

системи. Дизайн нової системи пропонує можливості для значного перегляду здійснення 

процесів управління персоналом — на противагу існуючим автоматизованим практикам, з метою 

удосконалення існуючої практики. 

ЕЛЕМЕНТИ ДАНИХ, ЯКІ ЗБИРАЮТЬСЯ НА ДАНИЙ МОМЕНТ

Різні типи інформації, що стосуються процесів добору персоналу, зберігаються у паперовому вигляді. 

Крім того, вручну збираються дані про кандидатів, зокрема, результати тестів та загальні результати 

конкурсів. Результати конкурсу публікуються, а оригінальний документ зберігається в паперовому 

вигляді. Однак, немає жодного централізованого місця для зберігання інформації (в електронному 

вигляді) про кандидатів або кваліфікованих працівників з метою вдосконалення процесу призначень 

на посади. Більшість нових елементів даних, зазначених у 5 розділі, в більшості випадків, збираються 

та оновлюються в паперовому вигляді вручну. 

НОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДАНИХ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗБИРАТИ

Важливо відзначити, що кожну складову процесу управління персоналом, включаючи планування 

людських ресурсів, класифікацію посад, добір персоналу тощо, можна розглядати як будівничий 

блок системи. Нові дані, які вводяться в систему, мають базуватися на (відповідати) інформації, яка 

вже зберігається в системі, що забезпечує цілісність даних та запобігає їх повторному введенню. 

Нижче наводиться пропонований перелік елементів даних та інформації, що відповідає кращим 

міжна родним практикам та проекту Закону „Про державну службу”. Яка саме інформація буде 

відслід ковуватися та вводитися в систему, буде визначено на основі консультацій із спільнотою 

фахівців з управління персоналом та Головдержслужбою, на основі низки критеріїв, зазначених 

у п’ятому розділі даного документу. Збір та введення в систему всіх описаних елементів даних 

на початковому етапі є складним завданням, рекомендується спочатку оцінити обсягу роботи, 

пов’язаної з введенням даних, та приділити особливу увагу оцінці реальної необхідності відстеження 

тієї чи іншої інформації. Порядок, в якому описано елементи даних, відповідає типовим етапам 

процесу набору персоналу. 

СТВОРЕННЯ ЗАПИТУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ (КЕРІВНИК): 

1) Передбачається, що керівник створюватиме та відправлятиме запит на заміщення вакансії 

до кадрової служби. Шаблон цього запиту має бути розроблений в електронному форматі, 

процедура його використання буде стандартизованою по всій державній службі. Шаблон 

запиту міститиме всі необхідні елементи, зокрема: інформація про посаду, вид процесу набору 

(конкурс, переведення, підвищення тощо), спеціальні інструкції, ПІП керівника та цифровий 

підпис уповноваженої особи, яка відповідає за добір людських ресурсів.
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2) Шаблон запиту має бути розроблений таким чином, щоб він став початком процесу набору 

та безпосередньо надавав дані для системи без необхідності повторного введення інформації 

фахівцем з управління людськими ресурсами. Для досягнення даної мети в багатьох системах 

існують електронні шаблони, які можуть бути роздруковані та збережені у паперовому вигляді 

для реєстраційного обліку. Однак, вони мають бути передані кадровій службі за допомогою 

системи в електронному вигляді для подальшої роботи.

3) Основні документи, такі як: список вимог щодо професійної кваліфікації та досвіду роботи, 

посадова інструкція, організаційна структура, яка відображає порядок підзвітності, повинні 

бути додані в електронному вигляді до шаблону запиту.

4) Одержання запиту відділом кадрів є датою початку діяльності фахівця з управління людськими 

ресурсами та початку процесу набору персоналу для відстеження часу, витраченого на 

проведення відбору. 

ПОЧАТОК ПРОЦЕСУ ДОБОРУ (КАДРОВА СЛУЖБА): 

5) Присвоєння номера кожному процесу добору — унікального ідентифікаційного номеру, 

який дає змогу відстежувати процес набору від початку до кінця та в подальшому пов’язує 

його з призначеннями, здійсненими в результаті цього процесу. Цей номер автоматично 

генерується системою.

6) На основі даних запиту на заміщення вакантної посади та подальших переговорів з 

керівником, фахівець з управління людськими ресурсами розробляє оголошення, яке буде 

розміщено на веб-сайті (передбачається, що в майбутньому буде створений єдиний веб-сайт з 

питань державної служби, який, зокрема, міститиме інформацію про всі вакансії на державній 

службі). В оголошенні зазначатиметься, як мінімум, інформація, передбачена проектом Закону 

„Про державну службу, а саме: 

— найменування і місцезнаходження відомства;

— назва та категорія посади;

— посадова інструкція;

— розмір посадового окладу;

— кваліфікаційні вимоги;

— перелік необхідних документів та термін їх подання;

— дата і місце проведення конкурсу;

— контактна особа та контакти, за якими можна дізнатись додаткову інформацію щодо 

процесу набору.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

1) , Інтернет — в ідеалі повинна існувати єдина система оголошень для 

централізованого розміщення всіх вакансій та результатів конкурсів, яка б знаходилась 

єдиному центральному веб-сайті з питань державної служби. З метою заохочення кандидатів 

(державних службовців та кандидатів поза державною службою) подавати заявку на конкурс 

щодо заміщення посад на державній службі за допомогою цього веб-сайту, необхідно 

використати відповідні маркетингові методи. Використання єдиного веб-сайту для розміщення 

вакантних посад передбачає можливість централізованого управління (т.т. спроможність 

Головдержслужби забезпечувати розміщення вакансій на сайті). Крім того, не повинно 

існувати додаткових обов’язкових (законодавчих) вимог для розміщення оголошень в газетах 

або інших друкованих ЗМІ, за винятком випадків, коли вважається за доцільне залучити 

якомога більшу кількість кандидатів. 

2) Он-лайн форма заявки (електронна аплікаційна форма). Стандартна форма заявки по вин на 

бути розроблена з урахуванням її використання всіма кандидатами на заміщення ва кант ної 

посади: як державними службовцями, так і „зовнішніми” кандидатами. Кандидати пода ва тимуть 

заявки на заміщення вакансій електронною поштою, додаючи інші документи, які можуть бути 

надані у сканованому вигляді або надіслані окремо звичайною поштою. Од нією з альтернатив 

може бути попередній відбір кандидатів на основі їхніх електронних заявок, запит щодо 

додаткової інформації надсилається кандидатам, які пройшли перший етап відбору.
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3) Інформація про кандидата. Процес має бути організований таким чином, щоб електронні 

заявки (аплікаційні форми), які містять інформацію про особу та професійний досвід 

кожного кандидата, завантажувалися безпосередньо в систему управління персоналом. 

Це б усунуло необхідність введення інформації про кандидата спеціалістами з 

управління персоналом, а також стало б основою для особової справи кандидата. 

Таким чином, статус кожного кандидата буде оновлюватися із завершенням кожного 

етапу процесу набору персоналу, наприклад, після отримання результатів тестування та 

співбесіди. Коротка або базова інформація про кандидатів буде використовуватися для 

автоматичного створення системою листів або повідомлень про результати, а пізніше і 

для призначень на посади. 

4) Відбір. Концепція електронного попереднього відбору кандидатів існує в багатьох системах 

інформаційної підтримки управління персоналом з різними ступенями складності, але вона 

вимагає попередньої роботи для її впровадження та підтримки. Як правило, електронний 

інструмент попереднього відбору за лічені хвилини відбирає кандидатів на основі їхніх 

відповідей в спеціально розробленій електронній аплікаційній формі, яка містить питання 

щодо досвіду роботи або інших форм професійної кваліфікації. Це означає, що питання, 

які стосуються відповідного досвіду роботи, для однакових типів робіт будуть розроблені 

централізовано та будуть доступними для безпосереднього використання фахівцями з 

питань управління персоналом і керівниками. З урахуванням складності та обсягу роботи, 

пов’язаними з цією функцією, пропонується перенести впровадження цього елементу 

системи на більш пізній етап впровадження. Однак, можливе використання електронного 

відбору в більш обмеженому форматі, наприклад, для попереднього відбору кандидатів 

за рівнем освіти або громадянством, що полегшить процес набору людських ресурсів. 

Принаймні, інформація про результати процесу попереднього відбору мають бути 

зафіксована у системі, зокрема:

а) відсіяні кандидати та причини відсіву (що базуються на невідповідності професійної 

кваліфікації або досвіду кандидата); 

б) відібрані кандидати.

5) Оцінювання — цей етап буде складатися з комбінації письмових тестів, співбесід, розгляду 

конкретних ситуацій та рекомендацій тощо, відповідно до рішення відповідного керівника 

та фахівця з управління персоналом. Адміністрування стандартних тестів та їх корекція може 

здійснюватись в он-лайн режимі, а результати тестування можуть бути надіслані кандид-

атам електронною поштою або кандидатам може бути наданий доступ до результатів, що 

знаходяться на захищеному паролем веб-сайті. Щонайменше, наступні дані повинні бути 

введені в систему для кожного кандидата: 

а) результати тестування — зараховано/не зараховано; 

б) результати інтерв’ю/співбесід — оцінка/підсумок. 

в) зараховано або не зараховано. 

г) рейтинг (якщо кандидат має задовільні результати та відповідає мінімальним 

вимогам). 

 Крім того, імовірно у більш пізніх версіях, можна буде відстежувати більш детальну 

інформацію, що стосується оцінювання кандидатів. Така інформація може включати 

відстеження оцінок для кожної професійної кваліфікації. 

6) Результати. Результати конкурсу на заміщення вакантної посади/посад будуть розміщені на 

єдиному центральному веб-сайті протягом щонайменше трьох днів. Існуюча інформація про 

посаду та процес відбору має бути переміщена в електронний шаблон або повідомлення про 

результати, з метою мінімізації введення даних. 

 Електронний файл щодо конкурсу повинен містити всю інформацію та дані, необхідні 

для створення листа про результати для кандидатів. Шаблони листа можуть бути 

заповнені даними з системи і автоматично створені системою досить швидко. Крім 

того, система повинна відслідковувати повідомлення про оскарження результатів 

конкурсу і створювати нагадування про завершення терміну оскарження.
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7) База даних („Пул”) кваліфікованих кандидатів — відповідно до певних вимог система повинна 

створювати списки успішних кандидатів з відповідною інформацією. Ці списки можна потім 

поширювати серед фахівців з управління персоналом в межах ЦОВВ або на рівні уряду в 

цілому, з метою підвищення ефективності використання результатів конкурсу. Це дозволило 

б уникнути проведення повторних конкурсів для заміщення аналогічних посад. Фахівці 

з питань управління персоналом зможуть заходити на веб-портал та, використовуючи 

пароль, мати доступ до списків кваліфікованих кандидатів. Вони також матимуть можливість 

запропонувати кваліфікованих кандидатів керівникам для призначення на посади в їхніх 

організаціях. 

НАКАЗ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ:

8) Призначення на посаду. Наказ про призначення на посаду автоматично створюється 

системою на основі інформації, що вже знаходиться в системі з додаванням конкретних 

деталей, які сто су ються лише цього конкретного призначення. Має бути створений шаблон 

для наказу про при значення на посаду, подібний до електронної форми, належним чином 

затверджений від повідною уповноваженою особою. Електронна версія наказу стає частиною 

модулю про державного службовця, а паперова копія зберігатиметься в особовій справі 

державного службовця. Інформація, необхідна для призначення конкретного кандидата на 

посаду, є вирішальною для цілісності інформації з управління персоналом в цілому, а також є 

частиною офіційної системи обліку. 

9) Результати призначення — необхідно також вносити дані, пов’язані з випробувальним 

тер мі ном та його успішним завершенням, а також термін призначення у разі строкового 

призначення. 

ВАРІАНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

Обсяг роботи, кошти та складність розробки та впровадження комплексної системи добору пер-

со налу, яка повністю підтримуватиме процес і надаватиме можливості для самообслуговування, є 

значними. Зазвичай, установи/організації починають таку роботу зі створення ґрунтовної основи, 

зосереджуючи увагу на стандартизованих процесах і введенні даних та забезпечуючи належну 

підготовку/навчання й технічну підтримку користувачів системи. Додаткова функціональність 

в основ ному пов’язана з електронними формами/шаблонами, електронним документообігом 

та можли вістю самообслуговування; вона додається поетапно і впроваджується у наступних 

версіях системи.

Для початку було б доцільно розглянути наступні етапи впровадження: 

а) проведення консультацій зі спільнотою фахівців з управління людськими ресурсами щодо функ-

ціо нальних вимог, розподілених за категоріями „основні, робочі та необов’язкові”, до системи з 

до бору персоналу; пропонується використання цього документа для початкових консультацій; 

б) створення єдиного центрального веб-сайту з питань державної служби для розміщення 

оголошень про вакансії та результатів конкурсів;

в) розробка он-лайн заявки/аплікаційної форми, яка буде використовуватися всіма канди-

датами;

г) створення модулю добору персоналу та модулю про державного службовця зі стандар ти-

зованими процедурами та визначеннями;

ґ) використання електронної пошти для спілкування з кандидатами щодо призначення часу 

проведення співбесіди та повідомлення про результати;

д) автоматичне створення системою листів про результати відбору для всіх кандидатів, в тому 

числі для успішних;

е) визначення вимог до стандартного звіту, який може бути підготовлений фахівцями управління 

людськими ресурсами для їхніх потреб, а також для подання керівництву.

Розробка системи залежить від наявності фінансування та здатності спільноти фахівців з управління 

людськими ресурсами сприймати та здійснювати зміни.
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ПІДСУМКИ

Вимоги Пріоритет Використання 
на сьогодні

Коментарі

1. Можливість для керівників ство-
рю вати запит на заміщення вакантної 
посади та надсилати його до відділу 
кадрів із супровідними матеріалами ( в 
електронному форматі): 

— посадова інструкція; 

— перелік професійних 
кваліфікацій; 

— організаційна структура; 

— інші документи

Середній - 
Високий

У паперовому 
вигляді/ 
у формі 
службових 
записок 

Це замінить поточний неав то  ма-
ти зований процес та вима га тиме 
розробки елект ронної форми. Також 
передбачається, що в про це сі добору 
персоналу клю чові документи будуть 
пере даватись в електронному 
вигля ді. Паперова копія елект ронної 
форми запиту з підписом упов но -
важених осіб буде викорис товуватися 
у випадках, коли ви ко рис тання 
електрон ного під пи су неможливе

2. Можливість для кадрової служби 
присвоювати номер процедури 
відбору для кожної вакансії

Високий Це унікальний ідентифікаційний 
номер, який дає змогу відсте жу вати 
процес добору від по чатку до кінця 
та уможлив лює зв’язок з більш ніж 
з од  ним призначенням. Цей но мер 
генерується системою автоматично

3. Можливість для кадрової служби 
розробити оголошення про вакансію 
для розміщення на єдиному 
централізованому веб-сайті

Високий У паперовому 
вигляді 
(обов’язково)

На веб-сайті 
(необов’язково)

В оголошенні зазначатиметься вся 
інформація відповідно Закону „Про 
державну службу”. Ця інформація 
має бути розміщена на веб-
сайті. Необхідним є створення 
стандартного шаблона

4. Можливість для кандидатів подавати 
заявки на участь в конкурсі он-лайн, 
та додавати супровідні документи 
(сертифікати, наукові ступені тощо) в 
електронному форматі

Середній - 
Високий

Резюме та 
супровідні 
документи в 
паперовому 
вигляді

Це передбачає розробку он-
лайн аплікаційної форми, яка 
використовуватиметься усіма 
кандидатами. Супровідні документи 
можуть бути відправлені звичайною 
поштою, якщо вони відсутні в 
електронному форматі

5. Можливість для кадрової служби 
зберігати інформацію про кандидата 
та відслідковувати отримання резюме 
й інших документів

Високий Вручну Інформація про кандидата повинна 
бути завантажена в електронний 
шаблон попереднього відбору, 
який буде використовуватися для 
декількох цілей

6. Можливість для кадрової служби 
розробити форму попереднього 
відбору та критерії для початку 
процесу попереднього відбору 
кандидатів

Середній - 
Високий

Вручну Критерії попереднього відбору, 
зазначені в оголошенні про 
вакан сію, будуть порівнюватися із 
професійною кваліфікацією канди-
датів, які містяться в електронній 
аплікаційній формі кандидата. Після 
цього, буде автоматично створений 
звіт про результати попереднього 
відбору кандидатів. Повноцінне 
вико ристання цієї функції буде 
можли вим у майбутньому, однак, 
на початковому етапі можливе ви-
ко ристання електронного відбору 
в більш обмеженому форматі, на-
приклад, для попереднього відбору 
кан дидатів за рівнем освіти або 
громадянством

7. Можливість для кадрової служби 
повідомляти результати попереднього 
відбору кандидатам за допомогою 
електронної пошти або розміщувати 
на захищеному паролем веб-сайті

Високий Вручну Шаблон листа автоматично за-
пов нюються інформацією про 
кандидата з системи. За резуль-
та тами попереднього відбору го-
тується звіт за допомогою системи
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8. Можливість для кадрової служби 
повідомляти кандидатів про 
призначення співбесід або про час, 
дату і місце проведення тестування  
електронною поштою або на 
захищеному паролем веб-сайті

Високий Вручну Стандартний лист-повідомлення 
мо же бути автоматично створений 
на основі існуючої інформації 
про кандидата та інформації про 
процес відбору із додаванням 
графіку про ве дення співбесід 
та тестування. Кандидатам буде 
наданий доступ до відповідного 
розділу захищеного паролем веб-
сайту

9. Можливість для кадрової служби 
відстежувати інформацію про те, хто 
бере участь в засіданнях конкурсної 
комісії

Середній Вручну Функція визначення переліку 
можливих членів конкурсної 
комісії, яка приймає рішення 
щодо призначення кандидатів 
на конкретні посади, може бути 
додана на більш пізніх етапах 
впровадження системи

10. Можливість для кадрової служби 
керувати оціночними тестами он-лайн

Середній Вручну Доцільно запровадити електронне 
тестування, яке складається з пи-
тань, що мають декілька варіантів 
відповідей

11. Можливість для кадрової служби 
збирати інформацію про результати 
тестувань, оцінювання, а також 
підсумковий рейтинг кандидатів

Високий Вручну Результати оцінювання збе ріга-
тимуться у таблиці з рейтингом, 
та відмітками „зараховано/не 
зараховано” для кожного кандидата

12. Можливість для кадрової 
служби повідомляти результати 
конкурсу кандидатам за допомогою 
повідомлення електронною поштою 
або шляхом розміщення інформації на 
захищеному паролем веб-сайті

Високий Вручну Шаблон листа автоматично 
заповнюються інформацією про 
кандидата, а також про результати 
оцінювання. Крім того, кандидатам 
може бути наданий доступ до 
захищеного паролем веб-сайту, 
де розміщуються результати 
конкурсу

13. Можливість для кадрової служби 
створювати списки кваліфікованих 
кандидатів для здійснення додаткових 
призначень на аналогічні посади

Високий Ці списки повинні бути 
доступні фа хівцям з управління 
персоналом у межах чи за 
межами відомства на захищеному 
паролем веб-сай ті. 

Такий список має бути роз роб  ле-
ний таким чином, щоб на да ва ти 
можливість пошуку на ос но-
ві кваліфікації, освіти та інших 
критеріїв

14. Можливість для кадрової служби 
здійснювати пошук кваліфікованих 
кандидатів на основі наявних списків

Високий Вручну

15. Можливість для кадрової служби 
розробляти наказ призначення на 
посаду

Високий Вручну Електронний шаблон наказ 
з необ хідними даними буде 
авто ма тично створений на 
основі інфор мації, яка вже 
знаходиться в системі. Наказ 
затверджуватиметься упов-
новаженою особою та збері-
гатиметься в паперовому вигляді

16. Можливість для кадрової служби 
відстежувати оскарження результатів 
конкурсу та їхні наслідки

Високий Вручну Дати, статус та результати розгляду 
апеляції

17. Можливість відстежувати 
випробувальний період

Високий Вручну Термін, коментарі та результати
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Інше

1. Можливість для кадрової служби 
та керівників створювати спеціальні 
вимоги до посади, що стосуються 
освіти, професійної кваліфікації та 
досвіду, за допомогою стандартного 
списку вимог

Середній Наявність стандартизованих 
кваліфікацій за видом діяльності або 
набору необхідних вмінь та навичок 
сприятиме розробці індивідуальних 
списків вимог до кваліфікації. Вони 
можуть бути розміщені на єдиному 
централізованому веб-сайті

2. Можливість для кадрової служби 
відстежувати час, витрачений на 
проведення процесу добору від 
початку до кінця

Середній Відстеження часу, витраченого на 
виконання різних видів діяльності, 
сприятиме розробці показників та 
стандартів обслуговування

 

в) Оцінювання діяльності державних службовців

Щорічну оцінку діяльності проходять усі державні службовці. Метою оцінки є здійснення контролю 

за виконанням державними службовцями покладених на них завдань та обов’язків, має сприяти 

визнанню професійних досягнень, діалогу, а також визначенню потреб у навчанні та розвитку. Існує 

типова форма бланку, яка заповнюється та підписується відповідними сторонами і зберігається 

в особовій справі державного службовця. Є наміри щодо вдосконалення процедури оцінки, 

розроблено документ з аналізу політики з відповідними рекомендаціями. 

Нова система інформаційної підтримки управління людськими ресурсами має бути розроблена таким 

чином, аби підтримати новий напрям політики щодо оцінювання діяльності державних службовців.

З точки зору систем, функціональні можливості для підтримки процесу можуть включати введення та 

збереження для аналізу та звітності ключових елементів даних з форми бланку щорічної оцінки, у тому 

числі описову частину оцінювання, підсумкову оцінку, цілі щодо кар’єрного розвитку та майбутній 

план діяльності. Можна обрати підхід аналогічний тому, що описаний стосовно індивідуальних 

планів навчання у розділі „Професійне навчання”. 

З точки зору процесу, ця система може показувати повідомлення про важливі дати/ терміни, 

генерувати листи-нагадування для керівників і працівників щодо процесу та останніх термінів, а 

також моніторити кількість осіб, які пройшли оцінювання. 

Система інформаційної підтримки має бути розроблена для підтримки нової політики. В ідеалі, форма 

бланку оцінки має бути вбудована в систему, і після заповнення має автоматично доповнювати 

особові справи державного службовця.

Важливо враховувати такі моменти: 

— формат електронного шаблону (форми) для оцінювання державного службовця та план 

роботи;

— інтеграція цієї інформації з особовою справою державного службовця; 

— полегшення процесу пошуку інформації з метою підтримки прийняття рішень керівництвом 

щодо просування працівника, розвитку кар’єри та планування наступності у відомстві 

(планування людських ресурсів); 

— захист конфіденційної (приватної) інформації (високий рівень секретності); 

— можливість передачі інформації у разі переходу працівника з одного відомства до іншого; 

— використання системи для допомоги управління процесом та підготовки звітів: щорічні 

листи-нагадування, підсумкові оцінки (результати оцінювання), розподіл оцінок у відомстві 

тощо. 

Відправною точкою може бути розробка і впровадження електронних форм (шаблонів), які можна 

було б заповнювати он-лайн, зберігати, роздруковувати та архівувати в системі або в окремій 

доступній у системі базі даних. 
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ПІДСУМКИ

Вимоги Пріоритет Використання 
на сьогодні

Коментарі

Можливість внесення і збереження 
описової частини оцінювання

Високий Використання описової інформації 
є більш складним; однак 
аналогічною є ситуація та підхід до 
індивідуального плану навчання 
працівників, тому варто вивчити 
найкращі практики з цих питань

Можливість відслідковування 
результати оцінювання (підсумкові 
бали) 

Високий Підсумкові оцінки мають бути 
легкими для кодування та 
використання в таблиці. Це 
полегшуватиме підготовку звітів, 
що показуватимуть кількість 
та відсотки оцінок по кожному 
рівню та дозволяти здійснювати 
порівняльний аналіз

Можливість введення дати 
завершення оцінювання

Високий Дата оцінка означатиме завершення 
процедури; це є гарним способом 
відслідковування ходу процесу

Можливість запису ПІП керівників, які 
здійснюють оцінку 

Високий З метою відслідковування (збору, 
збереження тощо) даних та 
створення історії перебування 
працівника на державній службі

Можливість внесення та 
відслідковвання даних про кар’єрні 
цілі державних службовців

Високий

Можливість виявляти працівників з 
потенціалом

Високий Вручну Корисно для планування 
послідовності1

 

г) Професійне навчання

ВСТУП

Професійне навчання державних службовців є одним з пріоритетів в контексті зусиль уряду щодо 

модернізації управління людськими ресурсами. Головдержслужба створила новий центр для 

навчання буз відриву від роботи — Школу вищого корпусу державної служби — для проведення 

практичних семінарів та тренінгів на різні теми відповідно до потреб державних службовців. Навчання 

держслужбовців здійснюється різними установами: зовнішніми організаціями, Національною 

академією державного управління або внутрішніми зусиллями в межах ЦОВВ. Не існує єдиної 

політики чи стратегії професійного навчання державних службовців; загалом, як правило, навчання 

має більш академічний характер і не обов’язково пов’язане із розв’язанням пріоритетних завдань 

уряду або функціональних потреб ЦОВВ. 

У законопроекті „Про державну службу” (нова редакція) передбачені деякі настанови щодо управління 

процесом навчання та зв’язок між навчанням і оцінюванням результатів діяльності. Навчання також є 

важливим компонентом щорічного планування людських ресурсів та бюджетного процесу. У зв’язку 

з цим, має бути визначений зв’язок між вимогами до навчання працівника, цілями та пріоритетами 

діяльності ЦОВВ.

ОПИС СИТУАЦІЇ

Як зазначено у Стратегічній рамці щодо реформи управління персоналом, на сьогодні існують кілька 

напрямів професійного навчання державних службовців: 

1 Планування послідовності — планування заміщення ключових посад, переважно на рівні керівників.
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— система підготовки та перепідготовки державних службовців — академічна вища освіти, 

яку надають акредитовані вищі навчальні заклади, такі як, наприклад, Національна академія 

державного управління при Президентові України; 

— підвищення кваліфікації державних службовців, що сприяє розвитку та/ або вдосконаленню 

особливих навичок чи знань, пов’язаних з виконанням роботи. Таке навчання здійснюється 

безпосередньо заінтересованими ЦОВВ, а також із залученням зовнішніх фахівців. 

Не існує єдиної політики щодо професійного навчання держслужбовців, органи влади не мають в бю-

джеті окремої статті, пов’язаної із навчанням державних службовців. Зазвичай бракує коштів для фі-

нан сування навчання. Обмеженою є спроможність щодо підтримки умов для постійного навчання на 

державній службі, включаючи розроблення політики, інструментів та практики. Наприклад, не достатньо 

ефективно використовуються індивідуальні навчальні плани та визначаються потреби у навчанні.. 

Фіксація даних щодо проходження навчання працівників в ЦОВВ здійснюється в основному у паперовому 

вигляді у формі таблиць. Щорічні офіційні статистичні дані, що формуються на основі заповнення 

форми 9-ДС, відображають дані щодо державних службовців та місцевих органів влади, які пройшли 

курси підвищення кваліфікації — за категорією та регіоном (див. веб-сайт Головдержслужби). 

Управління навчальними заходами покладено на кадрові служби. Деякі з них можуть організовувати 

тренінги, заходи з підвищення кваліфікації та проходження орієнтації для працівників їх відомств, 

деякі координують діяльність підпорядкованих їх відомствам навчальних центрів. Документи що 

засвідчують проходження навчання, підвищення кваліфікації, сертифікати зберігаються в особовій 

справі працівника. 

ЗАВДАННЯ 

Завдання полягає в тому, щоб описати основні елементи даних, які сприятимуть управлінню 

заходами щодо професійного навчання в ЦОВВ, а також спростять управління та відслідковування 

процесів навчання працівників протягом їхньої кар’єри на державній службі. Не йдеться про опис 

компонентів комплексної системи управління навчальним процесом, який може включати широкий 

спектр функцій, зокрема, управління щодо компетенцій, аналіз прогалин у навичках, планування 

наступності, зворотний зв’язок на 360˚ (тобто від усіх сторін — керівників, колег та підлеглих), 

натомість мова про опис основних базових вимог. 

Дані про професійне навчання будуть записуватися та зберігатися по кожному державному 

службовцю, вони складатимуть частину файлу про працівника, як передбачається у новому проекті 

закону „Про державну службу”. Ці дані також передбачені у частині вимог модуля (про) державного 

службовця, що дасть можливість створювати зв’язки між компетенціями, оцінюванням результатів 

діяльності та навчанням державних службовців, які в подальшому будуть відслідковуватися та 

враховуватися у звітах. 

В ідеалі, кожне ЦОВВ має збільшити використання внутрішніх веб-сайтів для інформування про 

можливості професійного навчання і дозволити працівникам реєструватися он-лайн. Розробка 

індивідуальних планів держслужбовців навчання та розвитку в рамках процедури щорічного 

оцінювання результатів діяльності, а також визначення загальних потреб у навчанні на рівні ЦОВВ 

значно сприятимуть досягненню завдань. Як і в інших компонентах системи інформаційної підтримки 

управління людськими ресурсами, використання стандартних шаблонів для введення даних буде 

корисним для забезпечення того, що введена інформація є однаковою у всіх модулях, є точною та 

вчасною, що важливо для звітування. Визначення та відслідковування пріоритетів щодо професійного 

навчання на рівні відомства та державної служби в цілому, їхньої вартості для врахування під час 

бюджетного планування є важливими складовими плану щодо людських ресурсів. 

Компоненти системи мають уможливлювати наступне: 

— управління та звітування щодо пріоритетів та заходів з професійного навчання на рівні ЦОВВ 

та уряду в цілому; 

— визначення спеціальних програм з навчання та розвитку, відслідковування успіху в навчанні 

та завершення програм учасниками; 

— адміністрування та електронна реєстрація на навчальні заходи у відомстві чи інші; 
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— завершення та відслідковування навчання працівників, з можливістю визначення потреб 

щодо навчання та відповідного звітування; 

— характер навчання (наприклад, обов’язкове навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації, 

орієнтація тощо), організація, що надає навчальні послуги, оцінювання результатів, кількість 

днів, вартість; 

— запис результатів тестування та даних щодо завершення навчання в особовій справі 

держслужбовця (у модулі системи (про)державного службовця). 

У подальшому необхідно буде зробити зв’язок із фінансовою системою для полегшення аналізу та 

подання звітності про витрати, вид професійного навчання, а також оцінювання навчального курсу. 

НОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДАНИХ

Деякі з наступних елементів можуть вже використовуватися в різних форматах деякими ЦОВВ. Цей 

перелік не має вичерпний або обмежувальний характер, як і послідовність елементів даних має 

визначатися залежно від потреб та ресурсів, необхідних для підтримки процесу збору даних. Як і в 

більшості систем, для спеціальних полів даних будуть визначені коди в таблиці, тим самим зводячи до 

мінімуму помилки при введенні даних. Замість введення користувачами довільного описового тексту 

для буде використовуватися таблиця кодів навчальних програм/курсів для внесення інформації.

КАТЕГОРІЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Категорії навчання для навчальних програм на рівні уряду можуть бути визначеними Кабінетом 

Міністрів України /Головдержслужбою або відомствами для більш спеціалізованих від ЦОВВ. 

Наприклад, орієнтація для нових працівників; обов’язкове навчання, розроблене у Головдержслужбі 

або ЦОВВ; спеціальний тренінг; комп’ютерне навчання; підвищення кваліфікації, академічна освіта. 

Відслідковування цієї інформації має важливе значення для управління процесом навчанням у 

відомстві.

ОПИС НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ /КУРСІВ / ЗАХОДІВ

У рамках відповідної категорії навчання може бути визначений план та описаний перелік курсів, 

практичних занять та семінарів як складова загального календаря навчальних програм, який 

включатиме інформацію про всіх надавачів послуг на державній службі в Україні. 

КАЛЕНДАР НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ/ ЗАХОДІВ

Центральний внутрішній веб-сайт має містити усю необхідну інформацію стосовно пропонованих 

курсів для держслужбовців (і керівників, і спеціалістів): деталі щодо опису навчальних програм, 

дат, вартості, місцезнаходження, необхідних умов щодо та викладачів. Розширені функціональні 

можливості включатимуть он-лайн реєстрацію та затвердження (надання дозволу). ЦОВВ, як мінімум, 

можуть використовувати власні веб-сайти для інформування про практичні заняття, тренінги та 

семінари та надати можливість працівникам реєструватися, використовуючи електронну пошту. Це 

дозволило б також складати списків відвідувачів навчальних програм (курсів), які на даний момент 

зберігаються у паперовому вигляді. Однак, буде потрібним окреме введення вручну даних в систему 

до електронних особових справ працівників.

РЕЄСТРАЦІЯ ON-LINE 

Можливість запису на навчання он-лайн передбачає розробку та впровадження он-лайн 

реєстраційної форми, яка буде заповнюватися тим, хто бажає взяти участь у навчальній програмі, 

затверджуватиметься керівником, а для реєстрації надсилатиметься координатору навчальної 

програми (працівнику кадрової служби) або надавачами навчальних послуг. Повідомлення про 

прийняття або відмова буде надіслане заявнику та його керівникові для підтвердження, що 

спричинить оновлення даних в інформаційній системі. Ця функція є більш складною і навряд чи 

буде впроваджена у першій версії системи. Однак, її компоненти можуть бути здійсненними та мають 

бути ретельно вивчені. Функцію он-лайн реєстрації, як зазначено вище, легше буде реалізовувати на 

першому етапі. 
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ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

Оцінювання учасниками навчальних програм/ заходів є важливим елементом навчального процесу. 

Необхідно розробити стандартні форми оцінювання, які заповнюватимуться учасниками після 

кожного навчального заходу (курсу/ семінару, тренінгу) та подаватимуться керівництву програми. 

Оцінки програм учасниками можуть пізніше бути зведені та проаналізовані для подальших дій, в 

тому числі удосконалення навчальних програм. 

НАДАВАЧІ ПОСЛУГ З ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Для заповнення таблиці буде використовуватися перелік основних організацій-надавачів 

послуг, як-от: Національна академія державного управління, Інститут підвищення кваліфікації 

керівних кадрів, Центри підвищенні кваліфікації, ЦОВВ, Школа вищого корпусу державної 

служби та інші. 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПЛАНИ НАВЧАННЯ

Це дає можливість ЦОВВ відслідковувати виконання індивідуальних планів навчання кожним 

державним службовцем та додавати їхній зміст. Має бути розроблено он-лайн формат (шаблон) 

плану навчання, який би державні службовці (і спеціалісти, і керівники) щорічно заповнювали після 

обговорення під час оцінювання результатів їхньої діяльності. Формат повинен бути структурований 

таким чином, щоб визначати потреби у навчанні, які можна потім відобразити у більш загальному 

плані навчання відомства та проаналізувати для подальшої діяльності. 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ З НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ

Ця складова має на меті відслідковування програм розвитку, які періодично можуть впроваджуватися 

Головдержслужбою або окремими ЦОВВ під час набору або планування наступності для певних 

видів діяльності (сімей посад), наприклад, програма розвитку керівників, кадровиків, економістів. Як 

правило, компоненти програми будуть описані, що включає, зокрема, обов’язкові курси, завдання, 

ментори/наставники, критерії просування, оцінювання результатів діяльності, результати тестів та 

сертифікати, які видаються після завершення програми. Інформація щодо учасників та їхнього успіху 

буде також реєструватися після завершення програми. Зрештою вся ця інформація має зберігатися в 

електронному вигляді як компонент системи та як складова особової справи державного службовця, 

але спочатку ця інформація може зберігатися у базі даних, що вимагає окремого введення даних до 

основної системи.

ВАРТІСТЬ

Передбачення вартості навчання є невід’ємною складовою процесу планування бюджету. Всі 

організації намагаються визначити зв’язок між вартістю навчальних програм та вимірюванням доданої 

вартості такого навчання з точки зору підвищення результативності або підвищення застосування 

низки ключових навичок. Це передбачає більш складну систему оцінювання результатів діяльності. 

Проте, як мінімум, кожне відомство має відслідковувати „свої інвестиції”: 

а) у відсотках від заробітної плати, 

б) в середньому на одного працівника, а також 

в) середню кількість днів навчальної програми на одного працівника. 

В ідеалі, модуль щодо професійного навчання системи інформаційної підтримки управління 

людськими ресурсами має бути пов’язаний з фінансовою системою для розробки комплексних звітів. 

Визнаючи, що протягом певного часу це може бути неможливим, слід розглянути альтернативні 

рішення, які передбачають синхронізацію вручну фінансових витрат та видів професійного навчання 

й спеціальних курсів (порівняння звітів різних систем). 

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ 

Інформація про сертифікати працівників, членство, ліцензії має відслідковуватися в системі 

інформаційної підтримки управління людськими ресурсами і бути складовою електронної особової 

справи державного службовця. Ці дані не обов’язково безпосередньо пов’язані із модулем 
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професійного навчання й можуть знаходитися у частині „кваліфікація та компетенції, необхідні для 

виконання цієї роботи”. Наприклад: 

• ліцензії та сертифікати для роботи з обладнанням або транспортним засобом; 

• членство у професійних групах або „сертифікат/ ліцензії” професії, як-от професійні інженери 

або бухгалтери. 

ВАРІАНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Система управління навчанням є дорогою і досить складною для розробки та впровадження, навіть 

якщо вона є модулем комплексної системи щодо управління людськими ресурсами. Вона передбачає 

розробку стандартних політик, процедур і форм. На ранньому етапі найкраще було б визначити один 

або два елементи функціонування системи, які можна було б реалізувати потягом короткого терміну 

і які були б найбільш корисними Це може бути заміна ручного введення даних, використовуючи 

веб-інтерфейс (web based front end) з обмеженою базою даних на сервері (поза межами Iнтернета, 

data based at the black end) та розробка процедур і шаблонів для створення індивідуальних планів 

державних службовців з навчання.

Під час консультацій зі спільнотою фахівців з управління персоналом та Головдержслужбою необхідно 

визначити найбільш важливі та корисні проекти у цій сфері. Критерії вибору мають враховувати: 

а) доступність; 

б) простоту; 

в) цінності від зміни культури та ставлення до професійного навчання; 

г) ефективність — заміна неавтоматизованої/ручної діяльності.

Першим кроком на шляху до створення умов для постійного навчання — зробити так, аби керівники 

почали інакше думати про професійне навчання, не лише як про академічну освіту.

Одним з можливих варіантів для розгляду може бути пілотування пропонованих функцій системи з 

новоствореною Школою вищого корпусу державної служби.

ПІДСУМКИ

Вимоги Пріоритет Використання 
на сьогодні

Коментарі

Можливість внесення даних про тип 
професійного навчання:

— за ступенем пріоритетності 
(обов’язковий, функ ціо нальний, 
розвиток тощо); 

— формальний (лекції) або 
неформальний (дискусійні групи, 
семінари тощо)

Високий Вручну Це дає змогу здійснювати 
ана ліз та звітність щодо 
пріо ритетів професійної 
підготовки, визначених 
організацією. Коди для 
кожного типу професійного 
навчання будуть визначені та 
згруповані у таблицю

Можливість встановлювати зв’язки 
між обов’язковими або спеціальними 
навчальними вимогам та конкретною 
посадою (номерами посад)

Середній-
низький

Див. модуль класифікації 
посад

Можливість управляти навчальними 
курсами шляхом: 

— оновлення опису курсу, необхідних 
умов для участі, вартості, дат;

— показуючи списки учасників курсу/
заходів та списком кандидатів на 
навчання

Високий Вручну Є важливою з точки зору 
управ ління навчальними 
програмами, сприяє більшій 
ефективності

Можливість формування списку учасників 
по навчальним програмам

Високий Вручну

Можливість формування списку навчальних 
програм/курсів, відвіданих кожним 
працівником  

Високий Вручну З метою розвитку кар’єри
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Можливість створення та оновлення 
календарів навчальних програм/ заходів для 
розміщення на центральному внутрішньому 
веб-сайті

Середній Вручну Деталі по пропонованим 
курсам будуть враховні у 
календарі. Це стає важливим 
компонентом „присутності” 
кадрової служби на веб-сайті, 
і корисним інструментом 
для державних службовців 
(спеціалістів та керівників)

Можливість підтримки управління на-
вчальним процесом працівника по чинаючи 
від подання заявки, за кін чуючи завершенням 
навчального курсу

Середній Вручну Ця функція підвищить ефек-
тивність та зменшить обсяг 
паперової ро бо ти, однак, вона 
може вимагати біль ше зусиль 
щодо розвитку системи

Можливість відслідковування (введення, 
збереження тощо) даних щодо оцінювання 
учасниками навчальних курсів/ заходів

Високий Є корисним для оцінювання 
та є складовою навчального 
циклу

Можливість відслідковування даних про 
надавачів навчальних послуг (і внутрішніх, і 
зовнішніх)

Високий Ця інформація буде 
знаходитися в таблиці, з 
окремими (індиві дуаль ними) 
кодами, що визначають 
кожного надавачами послуг

Можливість відслідковування (введення/ 
збереження тощо) та підтримки 
індивідуальних планів навчання державних 
службовців:

— показник завершення;

— дає змогу акумулювати дані; 
на більш високому рівні з 
можливостями звітування 

Високий Вручну Для цього необхідно роз-
ро бити он-лайн форму, 
яка б щорічно за  пов  ню ва-
лася б кожним держав   ним 
службовцем та його ке рів ни-
ком. Дизайн шаблону має да ва-
ти змо гу отримати інформацію 
що до за твер дже них вимог 
щодо на вчан ня з ме тою 
акумуляції даних ві домством 
та на рівні державної служ -
би. Ці ви моги можуть бути 
зако довані від повідно до 
пріо ритетів з навчання або 
спри чинити розробку нових

Можливість відслідковування (введення/ 
збереження тощо) внесення даних про 
вартість запланованого навчання

Середній-
Низький

Вручну Це необхідно для планування, 
якщо вартість не враховується 
у системі, вона має 
розраховуватися вручну. 

Шаблон індивідуального плану 
навчання працівників може 
містити окреме поле для 
зазначення вартості навчання

Можливість відслідковування (введення/
збереження/аналізу тощо) даних про 
фактичні витрати на навчання

Середній-
Низький

Фінансова 
система

Відслідковування та 
моніторинг вар тості навчання 
є важливим еле ментом 
управління людськими та 
фінансовими ресурсами. В 
ідеа лі має існувати взаємодія 
із фі нансовою системою, 
пов’язуючи фактичні навчальні 
заходи з їх вартістю; однак, 
якщо це не мож ли во, 
фінансова інформація може 
бути завантажена в базу даних 
щодо людських ресурсів, або 
навпаки, для уможливлення 
інтегрованих (комплексних) 
звітів щодо людських та 
фінансових ресурсів
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Можливість внесення даних про спе  ціальні 
програми навчан ня та роз витку, розроблені 
Головдерж служ бою або міністерством/
відомством:

— визначення компонентів; 

— визначення учасників; 

— відслідковування розвитку протягом 
навчання до його завершення

Середній Це є корисною інформацією 
для відслідковування та 
моніторингу успіху учасників 
у структурованих програмах 
навчання та розвитку, після 
завершення яких можна 
отримати сертифікат 

Можливість трансферу записів про 
навчання державних службовців від 
одного відомства до іншого в разі зміни 
держслужбовцем місця роботи

Високий Вручну Це є важливим для 
збереження записів протягом 
перебування працівника на 
державній службі, і є частиною 
особової справи державного 
службовця

Можливість відстежувати інформацію, 
пов’язану із сертифікатами, членством в 
професійних організаціях або ліцензіями, 
отриманими після навчання або вже існуючі. 

Високий Це також пов’язано із 
визначенням кваліфікації для 
виконання певної роботи, а 
також забезпечення загальних/ 
повних даних про працівника 
(як це відображено в модулі 
про службовця)

Можливість працівників надсилати запит на 
участь у навчанні он-лайн

Низький Вимагає автоматичної дії 
системи з пересилки даних/ 
повідомлень (workfl ow) 
та більш складного ви-
користання — частина 
само об  слуговування. Це може 
бути впро ва дженим на більш 
пізньому етапі

Можливість керівників надавати дозвіл на 
участь їх працівників у навчанні он-лайн

Низький Див. вище

Можливість створення аплікаційної форми 
на навчання на основі інформації про 
працівника та посаду, що існують у системі.

Високий Вручну Можливо, аплікаційні 
форми на на вчання вже 
використовуються, й 
заповнюється вручну. Це 
дасть змогу держслужбовцям 
(спе ціа лістам та ке рівникам) 
запов ню ва ти форму, викорис-
товуючи елект  ронний шаб лон, 
який можна збе рігати, надси-
лати електронною поштою або 
роздруковувати. Запов нення 
елект ронних дозволів та пе ре -
силання електронною поштою 
є частковим вирішенням 
питання (на противагу 
автоматизованому руху 
документів)

ґ) Винагороди та визнання

Головне управління державної служби України має низку заохочувальних відзнак. Можна згадати й 

конкурс щодо „Найкращого державного службовеця”, де керівники відомств номінують державних 

службовців у категоріях "Кращий керівник" та „Кращий спеціаліст”. 

Кожне відомство може мати свої програми визнання та винагород, відзначаючи найкращі результати 

діяльності. Надання нагород слід відслідковувати від моменту висування кандидатів до остаточних 

результатів. Ця інформація повинна записуватися в модулі щодо винагородження та автоматично 
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переноситися в модуль про державного службовця. Також систему можна використовувати для 

генерування листів-повідомлень про час номінації кандидатів, відслідковування строків та різних 

кроків цього процесу. 

ПІДСУМКИ

Вимоги Пріоритет Використання 
на сьогодні

Коментарі

Можливість внесення даних про вид 
винагород:

— офіційне визнання (почесна 
грамота, подяка);

— сертифікат; 

— грошові виплати;

— ордени/медалі, подарунки

— тощо

Високий Вручну Кожна винагорода має бути 
закодована, включена в таблицю та 
має використовуватися  для запису 
видів винагород, призначених для 
державного службовця.

Це один із способів, який дає 
можливість оцінити, чи забезпечує 
відомство сприятливі та позитивні 
умови праці для своїх працівників

Можливість відстежувати процес 
та необхідну документацію для 
винагород, в тому числі нагадування 
про закінчення термінів, листи-
повідомлення про час номінації 
кандидатів для нагородження тощо

Високий Вручну Це включатиме електронні форми, 
контрольні списки питань для пе-
ревірки, шаблони листів та ін.,  що 
використовується при призначенні  
нагороди. Стан дар тизації таких 
до ку ментів і процесів може підви-
щити ефективність

 

д) Оплата праці 

ВСТУП 

Ця функція передбачає встановлення державним службовцям заробітної плати, відповідно до 

законодавства. Щодо зарплати не відбувається ніяких переговорів, а ні з працівниками, а ні з 

профспілкою. Заробітна плата державних службовців складається з посадового окладу, премій, 

доплат та надбавок, зокрема, матеріальної допомоги для розв’язання соціально-побутових питань, 

матеріальної допомоги на оздоровлення, медичного обслуговування та 13 зарплати.

Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка мінімальною тривалістю 

30 календарних днів, можуть отримувати відпустку через хворобу та додаткову відпустку за 

особливими обставинами відповідно до Кодексу законів про працю України. Державні службовці 

мають право на пенсію державного службовця (відповідно до Закону „Про державну службу”). 

Тема оплати праці є поза межами цього документа, однак, очевидно, що потрібними є зв’язки між 

системами управління людськими та фінансовими ресурсами. Необхідно враховувати необхідність 

внесення ключової інформації в модуль щодо державного службовця та відслідковування даних про 

відпустки працівників, робочі години2 та працю понад норму, оскільки це є важливою інформацією 

щодо людських ресурсів. 

ОПИС СИТУАЦІЇ

Дані щодо оплати праці відслідковуються в рамках іншої — фінансової системи, що підтримується 

кожним ЦОВВ. Дані щодо відпусток відстежуються вручну за допомогою журналів обліку або таблиць. 

Інтеграції з системою „Картка” не є очевидною, не відбувається звітування щодо використання від 

поступок у щорічних статистичних звітах. 

Дані про середню заробітну плату (по областям) доступні в межах щорічної статистичної звітності. 

Ця інформація, ймовірно, збирається вручну з системі оплати праці відомства та вноситься до 

2 Моніторинг робочих годин є важливим за умови, коли працівники працюють (за їх вибором та домовленістю 
з керівництвом) починаючи з різного часу, а також, в разі роботи не повний робочий день або неповний 
робочий тиждень.



367

форми 9-ДС. Інтеграція даних про заробітну плату з іншими даними управління персоналом не є 

загальноприйнятою практикою. Ці дані вважаються фінансовою інформацією й обробляються у 

фінансовій системі. Можливості аналізу даних про оплату праці для подальшого звітування чи 

планування є досить обмеженими.

ЗАВДАННЯ

Завдання полягає у визначенні вимог до системи інформаційної підтримки управління людськими 

ресурсами стосовно управління даними щодо відпусток та надання керівникам точної інформацією 

про використання відпусток працівниками. Те ж саме стосується даних гнучких розкладів роботи та 

оплати понаднормової роботи, а також відслідковування основних даних щодо посадового окладу, 

премій, надбавок тощо у модулі (про) державного службовця. Більш складні функції системи, як-от 

електронний запит та надання дозволу на відпустки, стисло описані для врахування на більш пізній 

стадії розробки систем. 

Дані щодо використання відпусток (особливо відпусток через хворобу) та роботи понад норму є 

ключовими показниками здорових й безпечних умов праці та досягнення балансу між приватним та 

робочим часом. Вони, як правило, враховуються під час планування людських ресурсів (див. розділ 

про планування людських ресурсів). 

ЕЛЕМЕНТИ ДАНИХ, ЩО ЗАРАЗ ЗБИРАЮТЬСЯ 

Дані про відпустки обробляються вручну за допомогою таблиць, журналів обліку або інших 

способів, які використовують кадрові служби. Інформація про оплату праці (заробітна плата, 

премії, оплата понаднормової роботи тощо) ведеться в окремій фінансовій системі кожного 

ЦОВВ. Можуть зберігатися й інші дані, але деталі щодо цього наразі розробникам документу 

не відомі. 

НОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДАНИХ

Нижче наведено загальну інформацію щодо введення, збереження, відслідковування даних про 

відпустки, години роботи, понаднормових годин, посадового окладу. Цей модуль є невід’ємною 

складовою системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами; дані, внесені 

до цього модуля, будуть також доступними у модулі системи про держаного службовця або у 

паперовому вигляді, як описано вище у відповідному розділі.

Увага до питання управління даними про відпустки пов’язана з необхідністю надання кадровим 

службам інструментів, необхідних для того, аби чітко відслідковувати кількість використаних днів 

відпустки й тих, що залишилися, аналізувати використання відпусток (наприклад, якщо беруться 

кожний понеділок) й тенденції та надавати керівникам регулярні звіти. Ця інформація буде також 

використовуватися в контексті планування людських ресурсів, а також оцінювання сприятливих умов 

праці ( коли працівники почуваються щасливими та діють результативно у робочому середовищі). Як 

зазначалося раніше, впровадження функції самообслуговування для спеціалістів та керівників має 

бути заплановано для майбутніх версій системи. 

Ведення даних щодо годин праці та понаднормових годин праці обмежується збором даних 

в разі роботи не повний робочий день, неповний робочий тиждень та працю понад норму. 

Залежно від остаточного рішення, може бути розроблено інтерфейс щодо зв’язку із системою 

оплати праці, де міститься ця інформація. Те ж саме стосується інформації про посадовий оклад 

та надбавки.

ВАРІАНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

Потрібно здійснити аналіз, що саме має бути відображено в новій системі інформаційної підтримки 

управління людськими ресурсами, а що у системі підтримки оплати праці, для визначення 

найкращого рішення. Створення взаємозв’язку між двома системами є, безумовно, найкращим 

варіантом для забезпечення точності та вчасності введення даних та підтримки аналізу й 

звітності. 
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ПІДСУМКИ

Вимоги Пріоритет Використання 
на сьогодні

Коментарі

УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ ПРО ВІДПУСТКУ

Можливість внесення даних про  різні 
види відпусток та відслідковування за 
датою їх завершення: 

— щорічна основна оплачувана 
відпустка тривалістю 30 
календарних днів;

— щорічна додаткова оплачувана від-
пустка  за вислугу років (стаття 68); 

— відпустка через хворобу

— відпустка без збереження 
заробітної плати за сімейними 
обставинами або на час участі у 
виборчій кампанії;

— творча відпустка (стаття 70); 

— інші відпустки (стаття 71)

Низький-
Середній

Вручну Ця інформація є важливою для 
управління та відслідковування 
даних про  відпустки державного 
службовця.

Коди для кожного виду відпустки 
будуть включені в таблицю.

Інформація про наявність 
відпусток через хвороби та 
відпусток без збереження 
заробітної плати є важливими 
показниками для аналізу 
сприятливих умов праці та 
утримання працівників

Можливість попередження про ви ко-
ристання днів відпустки понад норму

Низький Вручну Є корисною для подальшої 
діяльності та загального 
управління

Можливість пропорційно розподілити 
пра во на чергову відпустку для праців ни ків 
неповного робочого дня (якщо такі існують)

Низький Вручну

Можливість внесення коментарів щодо 
певних видів відпусток

Середній Вручну Особливо корисним це є 
для   даних про відпустки без 
збереження заробітної плати, 
творчої та інших відпусток

Можливість передачі та збереження 
даних про залишок невикористаних днів 
відпустки працівників, які переходять з 
одного відомства в інше

Середній Вручну Підтримка потоку інформації на 
рівні державної служби та дані 
про невикористані дні відпустки

Можливість автоматичного розрахунку 
кількості днів відпустки на рік

Середній Вручну На початку фінансового 
року стандартна кількість 
днів щорічної відпустки буде 
прораховуватися у модулі 
працівника

Можливість керівників мати 
доступ до балансу відпустки 
(даних про використані та невикористані 
дні відпустки) своїх співробітників

Низький-
Середній

Вручну Цього можна досягнути за 
допомогою доступу до он-лайн 
або, принаймні, щомісячних 
друкованих звітів

Можливість керівників погоджувати/
затверджувати відпустки своїх 
співробітників он-лайн:

— електронні затвердження; 

— повідомлення працівнику; 

— оновлення балансу щодо кількості;  
невикористаних днів відпустки

Низький

(у 
майбутній 
версії)

Див вище. Передбачає 
спроможність направляти запити 
на погодження і затвердження, 
спричиняти  оновлення в системі 
та надсилати повідомлення 
працівнику

Можливість для працівників надсилати за пит 
щодо відпустки та отримувати по го дження 
від керівника в електронному вигляді:

— електронна форма запиту;

— надсилання до керівника;

— електронне погодження/ дозвіл;

— оновлення інформації щодо 
відпусток та їх балансу в системі

Низький

(у 
майбутній 
версії)

Див. вище — процес 
електронного погодження/ 
дозволу варто розглядати на 
більш пізньому етапі
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Можливість керівників створювати 
місячний календар відпустки своїх 
працівників: 

— заплановані або за проханням; 

— використані

Низький Цього можна досягти шляхом 
завантаження інформації про 
відпустки у календар. Можливість 
створення цієї інформації 
структурними підрозділами має 
дуже важливе значення

РОБОЧІ ТА ПОНАДНОРМОВІ ГОДИНИ ПРАЦІ

Можливість відслідковувати стандартні 
робочі години та години праці у випадку 
неповного робочого дня/ тижня , роботи 
у певні робочі днів (у разі потреби, 
наприклад, понеділок, вівторок, середа)

Середній Вручну Стандартне значення — 40 
го  дин на тиждень, яке зазви чай 
за стосовується для всіх дер  жав-
них службовців. Сис те ма має 
враховувати мож ли вість запро-
вадження роботи неповний 
робочий день/ тиж день 
(час тина щодо робо чого часу 
у договорі між керів ником та 
пра ців ником), тому враховувати 
меншу кількість годин

Можливість внесення даних про 
оплачувані:

— відпрацьовані понаднормові 
години; 

— роботу у вихідні або святкові дні

Середній Система 
оплати праці

Ця можливість, ймовірно, буде 
здійс  нюватися за допомогою 
сис теми оплати праці; в 
такому разі необхідним буде 
створення взає  мозв’язку (інтер -
фей су) між систе мами. Від слід -
ко вуван ня понад нор  мових го-
дин є важливою управ    лін ською 
функ цією та сприяє доб робу ту 
пра ців ників/ сприятливим умо вам 
пра ці й утри манню персоналу

Можливість для керівників  планувати 
та / або бачити понаднормові години, 
використовуючи календар

Низький Відповідно до календаря від-
пусток, ця можливість може бути 
досяг нута шляхом завантаження 
відпра цьованих або затвер дже них 
понаднормових годин у календар

Можливість відстежувати витрати на 
оплату праці понад норму

Низький-
середній

Система 
оплати праці

Цю інформацію міг би нада ва ти 
пря  мий зв’язок (інтерфейс) із сис-
темою оплати праці,  або ж тре-
ба зві ряти дані обох сис   тем вруч-
ну. Кіль кість годин ро    бо ти понад 
нор му та їх вартість  є важ ливи ми 
чин никами для оці ню ван ня спри-
ят  ливості умов пра ці та ро бочого 
на вантаження, та є скла   до вою 
пла ну вання люд ських ресурсів

ОПЛАТА ПРАЦІ

Можливість внесення даних про 
посадовий оклад для кожної посади за 
категорією та рангом

Низький-
середній

Система 
оплати праці

Що стосуються оплати праці, то 
більшість, якщо не всі елементи 
будуть заноситися до системи 
оплати праці, яка підтримується 
кожним ЦОВВ. Однак, ці дані 
є важливими для управління 
люд сь кими ресурсами, які слід 
відслідковувати з точки зору ке-
рів ників через інтерфейс сис теми 
інформаційної підтримки управ-
ління людськими ресурсами або 
іншій формі електронного зістав-
лення полів ключових даних

Можливість внесення даних про надбавки 
відповідно до рангу, стажу роботи та ін. умов

Низький-
середній

Система 
оплати праці

Див. вище
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е) Дисциплінарні питання 

ВСТУП 

Управління дисциплінарними питаннями є невід’ємною частиною управління людськими ресурсами. 

Державні службовці повинні дотримуватися службової дисципліни, а керівники кадрових служб 

несуть відповідальність за створення та підтримку належних робочих умов з метою забезпечення 

виконання державними службовцями своїх службових обов’язків, а також застосування 

дисциплінарних стягнень за невиконання або неналежне виконання службових обов’язків згідно із 

Законом. У проекті Закону наводиться низка дисциплінарних стягнень — від догани до звільнення 

зі служби.

Захист конфіденційності дисциплінарної інформації має ключове значення для доброчесності 

цього процесу. Як правило, кілька людей у відомстві, переважно керівник кадрової служби 

та безпосередній керівник, мали б вирішувати ці питання. Вони знають, де саме зберігаються 

відповідні записи та мають доступ до інформації за принципом службової необхідності (need to 

know basis). 

Системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами мають можливості для 

реєстрації та відслідковування такого роду інформації, причому тут існують суворі правила доступу 

до інформації. Також наявні можливості звітувати про такі випадки, виявляти тенденції та вести 

„історію перебування працівника на державній службі”.

ОПИС СИТУАЦІЇ

Наразі дані, які стосуються дисциплінарних стягнень, не вносяться в систему і не зазначаються 

в рамках щорічної звітності Головдержслужби. Ймовірно, такі випадки обліковуються вручну у 

відомстві, і мають обмежений доступ. Невідомо, чи внутрішні звіти щодо цих питань готуються за 

запитом вищого керівництва чи на регулярній основі.

Можливість здійснювати моніторинг та звітувати про дисциплінарні порушення на рівні ЦОВВ може 

бути корисною, оскільки слугуватиме одним із індикаторів для оцінювання справедливих та гідних 

умов праці. 

У випадках, коли держаний службовець залишає ЦОВВ задля посади в іншій установі державної 

служби або повертається у лави державної служби, інформація про наявність притягнень до 

дисциплінарної відповідальності втрачається і не є доступною для нового роботодавця. Збереження 

даних щодо історії перебування кожного працівника на державній службі є дуже важливим, 

особливо у випадках корупційної діяльності або інших серйозних правопорушень, де були вжиті 

відповідні заходи. Кадрова служба не має можливості перевіряти дані про застосування жодних 

дисциплінарних стягнень до цього чи іншого працівника, якщо такі відбулися. 

Використання системи для відслідковування та реєстрації випадків дисциплінарних порушень або 

стягнень, швидше за все, призведе до зміни відношення користувачів, які можуть боятися вводити 

таку інформацію, побоюючись, що вона може бути розголошена. Питання конфіденційності інформації 

має бути ретельно вивчено та забезпечено відповідно до міжнародних стандартів. 

ЗАВДАННЯ 

Описати функціональні можливості, які є необхідними для запису ключової інформації, що стосується 

дисциплінарних стягнень та їх характеру, включаючи використання механізмів оскарження. 

Така інформація буде пов’язана із файлом працівника, але опрацьовуватиметься окремо через 

конфіденційність інформації та чутливість питання. Це потрібно врахувати при проектуванні даного 

модуля і доступ до нього має бути забезпечено лише уповноваженим особам. 

Цей етап проектування може бути наступним кроком після створення модулів щодо інформації 

про посаду та працівника. Однак, до того, як один з необхідних етапів впровадження системи, слід 

розглянути питання щодо розробки стандартних методів обліку і відслідковування дисциплінарних 

проступків. Це може бути зроблено за рахунок використання шаблонів і простих баз даних 

(наприклад, база даних MS Access). 
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НОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДАНИХ

Наступні елементи даних базуються на проекті закону про державну службу та будуть доопрацьовані 

відповідно до ухваленого законодавства. 

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Опис дисциплінарного проступку за однією або більше підставами, викладеними у новій редакції 

проекту закону „Про державну службу” має бути зареєстрований. Для кодування дисциплінарного 

проступку можна створити таблицю з переліком, а також коротким описом кожної з 17 підстав для 

притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності. 

СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

Ключова інформація, що стосується розслідування, зокрема: 

а) орган або посадова особа, що призначила службове розслідування; 

б) дата; 

в) результати (висновок). 

ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ

Існує чотири види дисциплінарних стягнень, які можуть бути застосовані при розгляді справи. 

Вони мають бути закодовані та відслідковуватися у системі. Крім того, існують інші елементи, що 

відносяться до питання дисциплінарного стягнення, а саме: 

— опис застосованого стягнення (рішення за результатами дисциплінарного провадження);

— повідомлення працівника про стягнення;

— дата, коли стягнення застосовано;

— відшкодування шкоди, якщо має місце.

ЗНЯТТЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ

За певних обставин, інформація щодо дисциплінарних стягнень може бути вилучена з системи. 

Таким чином, можливість нагадувань чи повідомлення в день знищення запису (Bring Forward, BF) 

має бути вбудована в систему для кожного випадку.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО НАКЛАДЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ 

Повинні бути записані інформація про службовця, дата подання скарги та висновок спеціально 

уповноваженого органу/результати розгляду скарги. 

ВАРІАНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Як зазначалося раніше, проектування та розробка цього модуля може бути здійснена на більш 

пізньому етапі — після впровадження основних модулів про посади та працівника. Враховуючи 

чутливість питання, можна очкувати утримання кадровиків та керівників від занесення в 

автоматизовану систему такої інформації. Потрібно провести ґрунтовні консультації з експертами 

з питань доступу до інформації, захисту персональних даних та інших пов’язаних тем для того, 

аби забезпечити відповідність міжнародним стандартам. Так чи інакше, така інформація існує у 

паперовому вигляді, вона має бути проаналізована з точки зору тенденцій та моделей або збережена 

для відслідковування „історії перебування працівника на державній службі”.

ПІДСУМКИ 

Вимоги Пріоритет Використання 
на сьогодні

Коментарі

Можливість внесення даних 
про підстави для притягнення 
до дисциплінарної 
відповідальності

Середній Вручну Потрібно створити та заповнювати таблицю 
значень для кожної підстави для притягнення 
до дисциплінарної відповідальності. 
Користувачі зможуть вибирати відповідне 
значення із запропонованого меню
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Можливість внесення 
основної інформації щодо 
проведення службового 
розслідування, зокрема: 

— орган або 
посадова особа, що 
призначила службове 
розслідування; 

— дата; 

— результати 

Середній Вручну

Можливість введення даних 
про дисциплінарні стягнення,  
відслідковування даних: 

— вид;

— коментарі; 

— дати

Середній Вручну Важливим є відстежувати історію працівника, 
а також дати видалення даних з особових 
справ

Можливість видаляти 
інформацію з системи

Середній Вручну Має бути передбачена функція попере дження 
та інформування в день знищення інформації 
(Bring Forward, BF)

Можливість введення даних 
про та відслідковування 
оскар жень рішення про 
накла дення дисциплінарного 
стяг нення

Середній Вручну

 

є) Планування людських ресурсів

ВСТУП

Наріжним каменем ефективного управління людських ресурсів є їх планування. Розробка планів 

щодо людських ресурсів сприяє досягненню функціональних цілей на основі оцінювання поточних 

і майбутніх потреб організації щодо трудових ресурсів та підготовки плану для задоволення цих 

потреб. Відправною точкою розробки плану людських ресурсів на будь-якому рівні (управління, 

відомства чи державної служби в цілому) є розуміння робочої сили (складу, руху тощо) та планування 

для покриття дефіциту кадрів та надмірної кількості персоналу на певних групах посад чи з певним 

набором вмінь і навичок. 

Це може охоплювати наступні категорії з прикладами: 

— Демографічні дані та характеристика зайнятості за подібними функціями: 

 стать, середній вік, вислуга років, лікарняні або відсутність на роботі з різних причин, 

причини звільнення, середній вік виходу на пенсію. 

— Вміння/ навички та компетенції: 

 освіта, професійне навчання, дані щодо результатів оцінювання діяльності.

— Внутрішні тенденції щодо людських ресурсів: 

 право на отримання пенсії, кількість вакантних посад, плинність кадрів, внут-

рішня мобільність працівників (горизонтальне переміщення, просування по 

службі).

Державні службовці, які виконують подібні функції, мають певний набір вмінь та навичок, 

професійну кваліфікацію та структуру. Типова установа складається з різних професійних груп 

та кваліфікацій для виконання певних завдань та досягнення цілей. Стратегії для набору пра-

цівників, їх розвитку та утримання будуть відрізнятися в залежності від потреб. Наприклад, еко-

номісти матимуть справу із різними питаннями, пов’язаними із адміністративним персоналом 

або спеціалістами з інформаційного забезпечення, а отже, їхні потреби вимагатимуть інший план 

набору персоналу та розвитку. 



373

ОПИС СИТУАЦІЇ 

На даний час, демографічні дані, які щорічно надсилаються Головдержслужбі, є недостатніми для 

підготовки базових планів щодо людських ресурсів на рівні ЦОВВ. Хоча кожне відомство та місцеві 

державні адміністрації надають дані, на цьому рівні не здійснюється ані аналіз, ані підготовка звітів, 

можливо, за кількома винятками. Спроможність здійснювати демографічний аналіз на рівні ЦОВВ є 

досить обмеженою, оскільки система є жорсткою/негнучкою та бракує підготовлених спеціалістів 

для виконання цього завдання. Якщо план щодо людських ресурсів і існує, його розроблено вручну 

(за допомогою звичайних таблиць) та зберігається й оновлюється керівником кадрової служби 

відомства. Демографічні дані, підготовлені на урядовому рівні, включають лише базові дані й не 

містять подальшої деталізації, із розбивкою за установами або типами робіт з подібними наборами 

вмінь та навичок. Як результат, можливо зробити лише загальні висновки щодо розробки планів 

людських ресурсів на державній службі. 

На сьогодні структура системи класифікації посад, що базується на категоріях та рангах, пов’язана 

із дуже загальними назвами посад, не дає змогу визначити сім’ї посад / професійні групи за типами 

робіт з низкою подібних вмінь та навичок, які є основою для планування, набору та просування 

державних службовців. 

Для того, щоб відомства розуміли людські ресурси (склад, рух, мобільність тощо) та підтримували 

це розуміння, їм необхідно визначити й відслідковувати різні типи функцій та набори навичок, й 

відповідно їх згруповувати. На сьогодні розпочато роботу у напрямі реформі класифікації посад, він 

показуватиме поступ у цьому зв’язку. Може бути необхідним прийняття короткострокових рішень, 

в обмежених масштабах за допомогою пілотних версій у разі бажання розвитку спроможності 

планування людських ресурсів.

ЗАВДАННЯ

Мета полягає у максимальному використанні даних системи за допомогою регулярної звітності для 

підтримки процесу планування людських ресурсів та здійснення аналізу на різних рівнях відомства. 

Це вимагає серйозної уваги до питання дизайну, цілей та періодичності звітів. Це також створить 

потребу у користуванні простими інструментами та шаблонами для допомоги керівникам під час 

планування людських ресурсів, використовуючи дані звітів як основу для планування. 

Після програмування звітів, вони можуть бути автоматичними та надаватися керівникам та 

кадровикам он-лайн, електронною поштою або у паперовому вигляді. Доступність інформації 

викличе інтерес у сфері планування та аналізу, який сприятиме більш ефективному управлінню 

людськими ресурсами. 

ЗВІТНІСТЬ СЬОГОДНІ 

Щорічно ЦОВВ та місцеві органи державної влади збирають дані, використовуючи систему „Кадри”, 

та на дискетах привозять до Державного комітету статистики для впорядкування та аналіз й потім 

надсилаються до Головдержслужби для включення у щорічний звіт. 

Дані включають: 

— загальну кількість державних службовців 

— органи державної служби: центральні виконавчих органи, міністерства, державні комітети, 

центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом 

— місцеві державні адміністрації 

— рівень відповідальності: керівники, спеціалісти 

— категорії та ранги 

— стать

— вік

— стаж

— область

— призначення на державну службу 

— звільнення з державної служби 
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— рівень освіти 

— підвищення кваліфікації 

— середня заробітна плата 

Статистичні таблиці створюються та розміщуються на офіційному веб-сайті Головдержслужби, 

як правило, у квітні чи травні. Дані узагальнюються та використовуються для отримання різних 

статистичних звітів, наприклад, відсоток плинності кадрів, відповідно до потреб відомств та державної 

служби в ціломув. 

НОВІ ЗВІТИ 

Як зазначалося в попередніх розділах, усі дані, введені в систему, можна отримати за допомогою 

звіту. Важливою частиною розвитку системи буде розробка форми звітів з точки зору користувача. 

Є багато способів структурування звітів залежно від потреб відомства. 

Нижче наведено модель, яка може бути використана як відправна точка для обговорення. 

РОЗПОДІЛ ПРАЦІВНИКІВ — ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

Ці звіти демонструватимуть розподіл працівників за департаментами або управліннями (на один 

рівень нижче ніж відомство в цілому); областями; статусом (невизначений, постійний працівник, 

тимчасовий, студент та інші); класифікацією, і, можливо, групами подібних посад та наборів вмінь 

та навичок (наприклад, інженер, економіст, спеціаліст з управління людськими ресурсами); віком; 

досягнення пенсійного віку. Різні комбінації цих елементів даних уможливлюватимуть різні звіти. 

МОБІЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Ці звіти показуватимуть джерело призначення або місце, звідки нові працівники приходять (інших 

ЦОВВ, з державної служби або недержавного сектора) з детальним розподілом відповідно до 

класифікації посад. Така інформація є важливою для оцінювання найбільш кваліфікованих кандидатів 

з метою майбутнього добору персоналу, а також для розуміння частоти та способу переміщень 

працівників (звідки приходять на роботу, куди йдуть). Дані мають бути внесені у систему на етапі 

призначення на посаду.

Аналогічно, звіти, що відображають кількісні дані та причини звільнень державних службовців (по 

органам), є важливим елементом планування людських ресурсів з точки зору досягнення цілей 

щодо утримання працівників. Частина цієї інформації вже відслідковується, зокрема: вихід на пенсію, 

відставка (без причини). Необхідно розглянути потребу запровадження практики співбесід з усіма 

працівниками, які звільнюються, що надасть важливу для відомства інформацію щодо причин 

звільнення, відповідні дані мають вводитися у систему.. 

Варто збирати дані про наступні причини, якщо працівник залишає посаду: 

— просування державного службовця на посаду в іншій установі (в межах чи за межами ЦОВВ); 

— горизонтальне переміщення державного службовця в іншу установу (в межах чи за межами 

ЦОВВ);

— перехід до приватного сектору; 

— вихід на пенсію;

— вік при виході на пенсію; 

— звільнення в разі скорочення фінансування (lay off ); 

— звільнення. 

Підхід для підрахування та звітування щодо плинності кадрів має бути визначений та погоджений з 

усіма сторонами. Це стандартний показник, який використовується всіма установами з метою аналізу 

мобільності державних службовців. 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Цей компонент міститиме звіти, які відображатимуть кількість та вид вакансій на рівні ЦОВВ 

або на рівні департаменту / управління на які необхідно відібрати кадри. З часом може бути 
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включено дані щодо способу добору персоналу(конкурс, просування, зовні державної служби, 

іншого відомства тощо) та переміщення державних службовців. Це буде корисним для аналізу 

та порівняння. 

Крім цього важливим є відслідковування та звітність щодо використання лікарняних, відпусток та 

відсутності через інші причини, що може бути показником проблемності умов праці. 

Звіт щодо кількості оскаржень та дисциплінарних порушень/ проваджень також може становити 

інтерес для вищого корпусу державної служби. 

Інші звіти щодо винагород, результати щорічного оцінювання діяльності, також будуть корисними. 

За галом, цей компонент підтримує справедливі та належні практики управління людськими ресур-

сами. 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ 

Цей компонент пов’язаний з ідеєю безперервного навчання у відомстві. Він повинен містити звіти 

про результати завершення індивідуальних навчальних планів, інформацію про відвідані навчальні 

програми/ заходи (за видом, вартістю) та описовий аналіз переваг / „повернення інвестицій”. Схоже, 

що на початковому етапі буде достатньо кількісних звітів.

ВАРІАНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

Форма (дизайн) звітів має істотне значення для успішного впровадження нової системи інфор-

маційної підтримки управління людськими ресурсами. Оскільки ці звіти надаватимуть інформацію 

для процесу планування людських ресурсів, скеровуватимуть його, то вони мають бути розроблені 

маючи це на увазі. 

Прийде час і державна служба буде готова приділяти більше уваги плануванню людських ресурсів, 

тому варто прийняти рішення щодо методології, яка буде використовуватися, та необхідних типів 

звітів та інформації. Для оцінювання дієвості різних моделей системи можуть використовуватися 

пілотні проекти невеличких масштабів.

ж) Класифікація посад

ВСТУП 

Як зазначено у Стратегічній рамці щодо реформи управління персоналом, впровадження 

обґрунтованої системи класифікації посад забезпечує основу для визначення функцій на посадах 

та організаційної структури, оплати праці, прийняття на державну службу, просування, підвищення 

кваліфікації, а також оцінювання результатів діяльності державних службовців. Наразі іде робота 

щодо розробки нового підходу до класифікації посад. 

ОПИС СИТУАЦІЇ

Наявна система класифікації посад на державній службі в Україні передбачає віднесення посад 

до категорій та рангів. Існує сім категорій посад державних службовців та п’ятнадцять відповідних 

рангів. Кожна категорія має певний перелік посад, з визначеними назвами, функції яких описані в 

типових посадових інструкціях. Зв’язок між фактичними обов’язками працівників, класифікацією їхніх 

посад, кваліфікацією і розміром заробітної платні є обмеженим. Крім того, відсутній розподіл посад 

відповідно до професійних груп (сімей посад), для визначення типових наборів необхідних навичок 

та професійних кваліфікацій.

На даний момент збір даних про посаду є базовим і, здебільшого, зводиться до збору інформації про 

призначення державним службовцям чергових категорій та рангів. 

Діяльність щодо реформування системи класифікації посад знаходиться на початковому етапі, тому 

важливо передбачити збір всіх необхідних даних, які є важливими для нового підходу до класифікації 

посад.
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ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Мета даного модуля полягає в тому, щоб зібрати ключові елементи даних, які формуватимуть 

нову систему класифікації посад. Ця ініціатива триватиме протягом багатьох років, тому потрібно 

передбачити поетапний підхід до розробки та впровадження даного модулю.

ЕЛЕМЕНТИ ДАНИХ, ЯКІ ЗБИРАЮТЬСЯ НА ДАНИЙ МОМЕНТ 

Наданий момент збираються такі основні елементи даних, які пов’язані з класифікацією посад:

— категорія; 

— ранг;

— назва посади; 

— державний службовець, призначений на посаду, із посиланням на інформацію про 

працівника;

— посадовий оклад та інші дані щодо оплати праці, які знаходяться в окремій фінансовій системі. 

Посадові інструкції, іноді розроблені після того, як працівник був прийнятий на роботу, в більшості 

випадків зберігаються окремо, у паперовому вигляді. Також, в паперовому вигляді зберігається 

інформація щодо організаційної структури, що демонструють зв’язки підзвітності у відомстві. 

Деякі ЦОВВ використовують електронні таблиці для збору даних про кількість основних професій 

держслужбовців в організації, наприклад, юрист, інженер, економіст та керівник. 

Номери посад з метою визначення унікальних посад у відомстві не використовуються.

Оскільки організаційні структури та посадові інструкції рідко змінюються, концепції дати створення 

або оновлення посади, очевидно, не існує. 

ПРОПОНОВАНІ НОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДАНИХ 

Враховуючи, що класифікація посад є основою для визначення розміру оплати праці, прийняття 

на державну службу, підвищення кваліфікації, оцінки результатів діяльності держслужбовців та пла-

нування людських ресурсів, важливим є збір основної інформації про працівника та оплату праці. 

На даний момент, з огляду на початковий етап діяльності у сфері реформування системи класифікації 

посад, можливим видається лише впровадження типової моделі, яка існує в інших країнах та яка 

потребуватиме адаптації до українського контексту та потреб в процесі реформування системи 

класифікації посад. 

НОМЕР ПОСАДИ: 

Посаді присвоюється певний унікальний номер, пов’язаний з порядком підзвітності, назвою 

посади та рівнем відповідно до системи класифікації. Прийняття працівника на державну службу 

відбувається за номером посади. Номери посад забезпечують важливий зв’язок для відстеження 

процесу прийняття працівників на державну службу, організаційних змін та проходження служби 

державним службовцем. Як правило, їх автоматично генерує сама система. 

Номер посади охоплює: 

а) посаду, що класифікується; 

б) безпосереднього керівника працівника, який обіймає цю посаду; 

в) підлеглих працівника, який обіймає цю посаду.

ВІДОМСТВО:

Номер посади має відображати організаційну структуру відомства (наприклад, назва відомства, назва 

департаменту/управління, відділу тощо). Номер посади також може відображати дані про регіон/

область або місто, де фактично знаходиться посада. 

НАЗВА ПОСАДИ: 

Крім загальних назв посад, таких як, наприклад, керівники та спеціалісти, під час класифікації посад мо-

жуть використовуватись унікальні назви посад, що відображають функції на посаді. Наприклад, рад ник 

з питань управління людськими ресурсами, фахівець з аналізу політики, старший економіст тощо.
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ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 

Посади створюють, оновлюють, скасовують та вдосконалюють, використовуючи дату набуття чинності 

певного рішення. У більшості систем дата набуття чинності класифікації посади є необхідною умовою 

для подальшого набору, просування по державній службі або змін у порядку підзвітності. 

ПІДКАТЕГОРІЯ (БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІЗНІШЕ — ЗАЛЕЖНО ВІД НОВОЇ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСАД) 

Залежно від підходу до класифікації посад, інформація щодо категорій та рівнів посад має збиратись 

та відстежуватись. Подальший розподіл посад відповідно до професійної кваліфікації забезпечить 

рівень деталізації, необхідний для аналізу і управління людськими ресурсами. Отже, робота щодо 

розробки нового підходу до класифікації посад має бути врахована під час планування модулю з 

класифікації. Канадська система передбачає наявність груп посад, які характеризуються визначеними 

мінімальними професійними кваліфікаціями та обов’язками. Наприклад, економісти, науковці/вчені, 

фахівці з питань управління людськими ресурсами та технічні спеціалісти.

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСАД: 

Описує діяльність та рішення, пов’язані з унікальними або кількома посадами, з датою набуття 

чинності. Як правило, це включає в себе: 

а) створення нової посади;

б) оновлення існуючої посади (якщо змінюються обов’язки та/або порядок підзвітності на посаді);

в) рекласифікація посади; 

г) скасування посади;

ґ) оновлення адміністративної інформації про посаду, зокрема, даних про місце розташування 

посади (місто, район, область тощо).

ЗВ’ЯЗОК З ПОСАДОВОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ

Бажано, щоб існувала можливість розміщення посадової інструкції в системі (у форматі документу 

Word), або розміщення посилання на місце знаходження посадової інструкції на веб-сайті. Таким 

чином, працівник кадрової служби або той, хто відповідає за заповнення посади, матимуть всю 

інформацію, необхідну для завершення процесу класифікації та початку добору людських ресурсів. 

Інформація, що міститься в посадовій інструкції, є корисною для встановлення вимог до професійної 

кваліфікації та визначення цілей діяльності державного службовця.

ФОРМА РІШЕННЯ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ: 

Дозвіл на класифікаційне рішення документується шляхом поєднання вищезазначених елементів 

та затверджується відповідними уповноваженими особами/органами за допомогою електронної 

форми/бланку. Дані вносяться працівниками кадрових служб, направляються до уповноваженої 

особи/органу для затвердження електронним цифровим підписом, роздруковуються та зберігається в 

паперовому вигляді. Ця форма/бланк є продуктом системи (т.т. автоматично створюється системою). 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА: 

Організаційні структури є корисним інструментом для відстеження позицій, порядку підзвітності, 

даних про працівників та іншої відповідної інформації. Вони створюються в електронному вигляді у 

графічному форматі на основі класифікації та даних працівника, що містяться в системі. Організаційна 

структура в графічному вигляді є продуктом системи (автоматично створюється системою). 

Інші елементи даних, що пов’язані з посадою: 

У майбутньому з метою відслідковування можуть бути додані інші елементи даних, зокрема: 

• знання іноземних мов;

• рівень безпеки (рівень доступу до інформації).

ІНТЕРФЕЙСИ АБО ЗВ’ЯЗКИ З ІНШИМИ СИСТЕМАМИ

Хоча дані про оплату праці знаходяться в окремій фінансовій системі кожного ЦОВВ, рекомендується 

розробка інтерфейсу/взаємозв’язку між новою системою інформаційної підтримки управління 
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людськими ресурсами та системою оплати праці. Дані про класифікацію посад та оплату праці тісно 

пов’язані між собою на багатьох рівнях. 

ВАРІАНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Залежно від напряму та розвитку діяльності щодо розробки нового підходу до класифікації посад, а 

також впровадження нової системи щорічного оцінювання діяльності держслужбовців, будуть пред-

ставлені варіації вищезазначених елементів на рівні ЦОВВ чи урядовому рівні. Однак, з метою відсте-

ження деяких із вищезазначених видів даних, можуть бути реалізовані пілотні версії частин системи.

ПІДСУМКИ

Вимоги Пріоритет Використання 
на сьогодні

Коментарі

Можливість системи автоматично 
створювати номери посад   

Високий Номери посад є основою для 
сис теми управління персоналом; 
вони визначають певну посаду, 
працівника, який обіймає цю по-
саду, його керівника та під лег лих. 
Вони також викорис товуються для 
створення організаційних структур

Можливість збору та відображення 
даних про організаційну одиницю 
(ЦОВВ, департаменту, відділу) у 
зв’язку з конкретною посадою

Високий Система „Картка”  Має дуже важливе значення для 
відстеження інформації та звітності

Можливість збору та відображення 
даних про місце розташування 
посади (місто, область, район тощо)

Високий Система „Картка”

Можливість збору та відображення 
даних про загальні назви посад

Високий Система „Картка” Ці назви відповідають категоріям 
та рівням, встановленим для посад: 
спеціаліст, керівник

Можливість збору та відображення 
даних про унікальну назву посади

Середній Дані про унікальну назви посади є 
важливими для ідентифікації посади 
в організаційній структурі відомства 
та є корисними для дер жавного 
службовця та його керів ника. Даний 
елемент залежить від реформи 
системи класифікації посад

Можливість збору та відображення 
даних про дату набуття чинності 
рішень про класифікацію посад

Високий Є важливою для добору персоналу, 
зокрема у випадку рекласифікації 
посади (надання їй вищої категорії/
рангу) та / або з метою здійснення 
моніторингу

Можливість збору та відображення 
даних про види діяльності в сфері 
класифікації посад: 

— створення нової посади;

— оновлення існуючої посади 
(якщо змінюються обов’язки 
та/або порядок підзвітності 
на посаді);

— рекласифікація посади; 

— скасування посади;

— оновлення адміністративної 
інформації про посаду, 
зокре ма, даних про місце 
роз ташування посади (міс то, 
район, область тощо)

Високий Вручну Введення цієї інформації є дуже 
важливим, зв’язок із даними про 
дати набуття чинності 
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Можливість збору та відображення 
даних про категорії та ранги 
посад відповідно до нової системи 
класифікації посад

Високий Система „Картка” Базовий елемент системи

Можливість пов’язати номер посади 
із працівником

Високий Система „Картка” Основний елемент системи — 
ця інформація використовується 
по всій системі для різних 
цілей

Можливість розміщення посилання 
або доступу до посадових інструкцій 

Середній Це дуже бажано з точки зору 
ефективності, якщо посадова 
інструкція зберігатиметься в 
системі або буде доступною за 
посиланням

Можливість створення форм/бланків 
рішення щодо класифікації посади/
посад

Середній - 
Високий

Вручну Це офіційний документ, який 
затверджує рішення щодо 
класифікації посад(и) та підписується 
відповідною уповноваженою 
особою. Шаблон документу 
автоматично генерується системою, 
за допомогою тієї інформації, яка 
вже існує в системі, затверджується 
відділом кадрів, зберігається в 
паперовому вигляді

Можливість створення 
організаційних структур в 
схематичному вигляді, що 
відображають порядок підзвітності, 
назви і номери посад, і, можливо, ПІП 
державних службовців

Середній - 
Високий

Вручну Організаційні структури є одним з 
ос новних інструментом управління 
пер соналом, які використовують 
ке рівники та фахівці кадрових 
служб. Існує різне програмне 
забезпечення, що під ключаються 
до системи управління пер-
соналом і можуть генерувати 
орга ні заційні структури у вигляді 
блок-схеми

Можливість збору та відображення 
даних про навички володіння 
іноземною мовою та рівнів безпеки 
для окремих посад

Низький Ця функція може бути додана 
на більш пізньому етапі у разі 
необхідності

Можливість використання 
„класифікаційних” таблиць із 
автоматичним меню (список, що 
розкривається), що включає категорії 
та рівні посад відповідно до нової 
системи класифікацій посад, які 
будуть використовуватись по всій 
державній службі

Високий Головдержслужба має вести 
(оновлювати, вносити зміни) 
ці таблиці централізовано. 
Використання таблиць є частиною 
дизайну системи

Можливість збору та відображення 
даних про посадовий оклад та або 
діапазон оплати праці для кожного 
рівня посад

Високий Система „Картка” Посадовий оклад, пов’язаний з 
кожною категорією / підкатегорією 
та рівнем, має стати частиною 
таблиці

Можливість призначення двох або 
більше працівників на одну посаду

Високий Є корисним у разі відсутності 
державних службовців через 
хворобу або відпустку для 
прийняття на роботу тимчасових 
працівників на заміну

Можливість визначити посади, 
які вимагають обов’язкової або 
спеціалізованої професійної 
підготовки/навчання

Середній - 
Низький

Корисний спосіб відстеження в 
установі обов’язкових вимог щодо 
навчання
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7. Технічні та системні вимоги 

ВСТУП. ОПИС СИТУАЦІЇ 

Системи, які використовуються для введення інформації та звітування щодо управління персоналом; 

системи "Картка" і "Кадри" використовуються для автоматизації та комп’ютеризації особових справ 

державних службовців. Система практично повністю містить інформацією про державних службовців, 

але через децентралізовану архітектуру системи подальше її збільшення не є можливим. 

Система „Картка” використовується кадровими службами для звітування перед Державним коміте-

том статистики, який формує статистичні дані у таблицях для подання Головному управлінню 

державної служби. 

Основні статистичні таблиці щорічно публікуються на веб-сайті Головдержслужби та у щорічному звіті 

Головдержслужби. Інтерв’ю з керівниками кадрових служб центральних органів виконавчої влади 

виявили, що система „Картка” не є простою у використанні; це спричинено багатьма чинниками:

— недостатній рівень підготовки персоналу щодо використання системи;

— технічні складнощі щодо форматування інформації та звітування;

— система не допомагає аналізувати дані та автоматизації процесів управління персоналом.

Як результат, кадрові служби для своїх потреб ведуть різні реєстраційні журнали, електронні таблиці 

Excel та невеличкі бази даних. Не існує стандартизації збору, введення даних та звітування. Кожне 

відомство визначає свій власний підхід до управління даними з питань людських ресурсів. Крім 

того, управління системою оплати праці здійснюється за допомогою фінансової системи кожного 

конкретного відомства без зв’язку із системою управління персоналом. 

Стратегічна рамка щодо реформи управління персоналом на державній службі в Україні пропонує 

нове бачення щодо та зміни політики у цій сфері. Для підтримки цього нового бачення необхідна 

сучасна і комплексна система інформаційної підтримки управління людськими ресурсами.

Головдержслужба знає про недоліки системи „Картка” і розробила концепцію створення нової 

системи: „Національна база електронних особових справ державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування України (НБДС)”. Дана концепція визначає основні проблеми і пропонує 

централізовану архітектуру системи з основними модулями, веб-порталом, можливістю для 

розміщення оголошення про вакантні посади та розширених навчальних і допоміжних послуг для 

користувачів. Надзвичайно важливим є узгодити та інтегрувати ініціативи щодо модернізації системи 

інформаційної підтримки управління людськими ресурсами таким чином, аби було єдине бачення 

основних моментів та напряму щодо розробки та розвитку нової системи.

Даний документ покликаний стати відправною точкою для проведення консультацій з користувачами 

системи, кадровиками та Головдержслужбою. Темпи і масштаби змін та внутрішня спроможність 

відомства адаптуватися до цих змін, вартість та технічна інфраструктура є основними чинниками, які 

вплинуть на впровадження стратегії. 

ЗАВДАННЯ 

Мета даного розділу — описати деякі з основних елементів, властивих сучасним системам з 

управління людськими ресурсами та визначити, яким чином ця система повинна працювати з метою 

забезпечення необхідної функціональності. Не йдеться про розгляд суто технічних питань, таких як 

архітектура системи, телекомунікації, мережі і система безпеки, оскільки ці питання знаходяться у 

компетенції технічних експертів.

Сучасні системи з управління персоналом будуються у відповідності з принципами дієвого управління 

інформацією та проектування (sound information management and design): 

— система є єдиним авторитетним джерелом даних для інформації з управління людськими 

ресурсами, жодні інші системи не ведуться та не використовуються;

— єдине введення даних, тобто однакова інформація не вводиться двічі та може легко 

передаватися з одних модулів в інші. При введенні нової інформації — ключова інформація 

про працівника чи посаду буде з’являтися на екрані. Наприклад, номер посади, ПІП працівника, 

дата народження тощо;
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— система максимально використовує таблиці, що розгортаються та містять значення на ви бір 

(розкривається список): користувач обиратиме значення замість введення довільного текс ту — 

вбудована система для забезпечення точності даних. Такі таблиці описані там, де йдеться про 

вимоги, їх необхідно підтримувати централізовано, відповідно до змін політик та процедур.

Система має бути зручною для користувачів, мати вигляд та відчуття веб-сайту (web look and feel), 

що сприятиме максимальному використанню і точності даних:

— система повинна постійно оновлюватися фахівцями з управління персоналом для забез-

печення точного введення даних; мають бути визначені процедури та структури підзвітності 

для забезпечення точності та вчасного введення даних; 

— система повинна мати єдиний внутрішній / зовнішній веб-портал для розміщення політики і 

процедур щодо управління людськими ресурсами, актів Кабінету Міністрів, інформації про ва кансії 

та навчальні програми. Державні службовці та громадяни мають знати та заходити на один веб-

сайт для отримання конкретної інформації щодо функціонування державної служби та послуг;

— використання єдиного захищеного паролем веб-сайту для доступу користувачів;

— спроможність підготовки стандартних і спеціальних звітів на рівні відомства та уряду в цілому 

для задоволення управлінських потреб;

— спроможність взаємодії з іншими ключовими системами, наприклад, системою оплати праці 

та фінансів для створення комплексних звітів.

Важливими є також такі аспекти:

— створення та заповнення шаблонів і форм листів, оновлення системи; 

— інтеграція з програмами Offi  ce, а також Інтранетом для створення листів, можливості вирі-

зати і вставляти дані з основних документів, сканувати документи, створення загальних 

електронних повідомлень-нагадувань; 

— відслідковування витраченого часу на здійснення ключових процедур, ключових кроків, дат 

початку та закінчення процесу, позначення обов’язкових полів; 

— створення звітів легко і швидко, з використанням графічних елементів, таблиць та візуальних 

деталей;

— функція самообслуговування працівника та керівника може з’явитися на більш пізньому етапі. 

Більш детальні вимоги та зв’язок із функціональними вимогами кожного модуля викладені нижче у 

таблиці. Впровадження нової системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами 

потребуватиме спроможності на центральному рівні щодо підтримки системи (таблиць, захисту 

інформації та доступу, помилки в програмі, їх усунення), її оновлення, а також навчання користувачів 

системи на постійній основі, надання відповідей на запити та розв’язання проблем. Команда щодо 

підтримки/ впровадження системи повинна мати необхідні ресурси для виконання своїх обов’язків. 

ВАРІАНТ ВПРОВАДЖЕННЯ

Під час обговорень варіантів впровадження системи варто взяти до уваги пріоритети уряду, вартість 

роз робки компонентів системи, а також потреби визначення пріоритетів та визначення основних етапів 

створення системи. Основні принципи прийняття рішень щодо цього питання мають бути наступними: 

— почніть з основних елементів системи: інформація про посади та працівників;

— забезпечте ґрунтовну підготовку (навчання) та „гарячу лінію” для користувачів; впроваджувати 

нові функціональні можливості варто лише після періоду стабілізації (коли працівники вже 

підготовлені до роботи з системою, звикли до неї, вона нормально функціонує);

— поступово додавайте нові функції відповідно до пріоритетів уряду, наявності фінансування та 

„повернення інвестицій” (віддачі, ROA) відомству (ефективність, економія коштів тощо);

— пам’ятайте про потреби керівників як кінцевих користувачів інформації з управління 

персоналом з метою надання їм допомоги в управлінні; наприклад, потреби простих наочних 

інструменти для відображення організаційних схем або стандартних звітів;

— дизайн системи повинен враховувати можливості вдосконалення/ подальшого розвитк у, 

наприклад, запровадження електронних запитів та електронне погодження відпусток, участі 

у заходах з навчання, конкурсі на посаду тощо;
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— наявність фінансування для кожного осново етапу впровадження системи та можливість 

підтримки елементів системи. 

Різні етапи впровадження системи повинні бути визначені на більш пізній стадії на основі ви-

щеописаних критеріїв. 

ПІДСУМКИ

Вимоги Пріоритет Використання 
на сьогодні

Коментарі

Можливість взаємодії з системою 
електронної пошти, програм Offi  ce 
(наприклад, Word, Excel, PowerPoint), а 
також інтранетом/інтернетом:

— копіювати дані з основних доку-
ментів (наприклад, по са до вої 
інструкції) до системи інфор-
маційної підтримки управ ління 
людськими ре сурсами і навпаки; 

— сканувати документи (наприклад, 
резюме) 

— посилання на зовнішні/внут рішні 
веб-сайти, де розміщені відповідні 
документи;

— як частина процесу добору пер-
соналу — автоматично ство рю вати 
різні види листів для кан ди датів на 
основі ін фор мації, яка міститься в 
системі інформаційної під тримки 
управління людськими ресурсами;  

— створення електронних пові-
домлень-нагадувань щодо дат 
необхідних дій

Високий З точки зору ефективності ця 
можливість дає змогу значно 
економити час, позбавляючи  
необхідності повторного 
введення даних та повторної 
обробки документів

Можливість взаємодії з програмним 
забезпеченням для роботи із елект-
ронними формами (у разі потреби): 

— інформація з заповнених форм 
автоматично переноситься в 
систему та оновлює дані в системі

Середній - 
Високий

Дає змогу передачі даних і авто-
ма тичного оновлення системи 
інфор маційної підтримки управ-
лін ня людськими ресурсами, вико -
ристовуючи дані заповнених форм. 
Ця функція може бути склад ною 
для розробки та впровадження

Забезпечення наявності в системі 
відповідних протоколів безпеки з метою 
надання доступу лише уповноваженим 
особам та органам. Ця функція повинна 
підтримуватися централізовано, оскільки 
працівники залишають свої посади, а нові 
повинні отримати необхідний доступ

Високий Дуже важливо надійно захистити 
конфіденційність інформації

Можливість створення шаблонів для 
ключових документів, таких як: 

— посадова інструкція;

— аплікаційна форма, яка викорис-
то вується для добору людських 
ресурсів;

— звіт щодо попереднього відбору 
кандидатів на посади;

— звіти щодо оцінювання кандидатів 
на посади;

— планування людських ресурсів;

— оцінювання діяльності;

— навчальні плани;

— інше

Високий Ця можливість є важливою 
для стандартизації процесів та 
збору даних; крім того, це дає 
змогу почати процес управління 
змінами шляхом запровадження 
використання послідовних 
процедур з управління 
людськими ресурсами для всіх 
фахівців кадрових служб.

Шаблони більшості документів 
можуть бути розроблені в 
електронному вигляді та 
використані  кадровими 
службами ще до того, як система 
буде розроблена
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Можливість розробляти організаційні 
структури, які відображують порядок 
підзвітності та місце кожної посади та 
працівника

Високий Вручну Можливо, буде потрібно 
взаємодія з готовим пакетом 
організаційних схем  або 
потрібно буде розробити дану 
функцію

Можливість створювати шаблони листів 
та вносити необхідні зміни відповідно до 
вимог

Високий Вручну Особливо важливо для процесу 
добору персоналу

Можливість автоматично створювати 
оголошення про вакансії на основі 
інформації з поданих документів

Високий Вручну Див. розділ „Добір персоналу та 
прийняття на державну службу”

Можливість системи автоматично 
створювати: 

— номери посад; 

— номери процесів добору;

— ідентифікаційний номер; 
державного службовця; 

— інші подібні ідентифікатори

Високий Ці ідентифікатори є дуже 
важливими для підтримки 
функціональності системи та 
цілісності даних — для більш 
детальної інформації див. 
конкретні модулі

Можливість відслідковування витраченого 
часу на здійснення ключових процедур, 
таких як відбір персоналу, професійне 
навчання та інші: 

— дати початку та закінчення 
процесу з моменту отримання 
запиту кадровою службою до 
завершення процесу

Середній Дає змогу розробляти стандарти 
обслуговування, вимірювати 
робоче навантаження та 
планувати необхідні ресурси

Можливість відстежувати ключові етапи 
процесу, наприклад, процесу добору 
персоналу чи будь-якого іншого процесу 

— внесення дат початку та 
закінчення ключових етапів

Середній - 
Низький

Дає змогу відстежувати конкретні 
заходи для визначення статусу, 
затримок та їх причин. Може 
вимагати більш складної 
розробки

Можливість взаємодії з іншими системами: 

— системою оплати праці;

— фінансовою системою; 

— іншими системами

Середній - 
Високий

Це особливо важливо для 
здійснення аналізу і звітності 
щодо вартості професійного 
навчання, розмірів оплати праці, 
використання відпусток. З точки 
зору планування людських 
ресурсів, корисним є наявність 
зв’язку інформації з управління 
персоналом та фінансових 
даних. Основними проблемами є 
вартість і складність

Можливість позначати такі дані, як штраф 
в результаті дисциплінарного заходу або 
відпустки без збереження заробітної 
плати, які впливають на розмір посадового 
окладу працівника

Середній - 
Високий

Вручну Для відслідковування даних та 
звітності

Можливість мати вбудований календар, 
який визначає робочі,  вихідні дні та 
офіційні свята

Високий Частина дизайну системи

Можливість експорту даних для  
центральної звітності (наприклад, 
щорічний статистичний звіт Державному 
комітету статистики): 

— щорічні звіти або звіти за потреби

Високий Підготовка регулярних звітів 
щодо державної служби в цілому 
та/або оновлення центральної 
бази даних повинно бути 
простим та здійснюватися 
автоматично

Можливість пошуку будь-якого елементу 
даних, який знаходиться в базі даних

Високий Дає змогу готувати будь-які звіти, 
якщо виникає потреба
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Можливість взаємодії із сучасним 
інструментом звітності, який забезпечить 
легкий доступ до інформації в системі: 

— вибір інструменту звітування  
(зручна програма для 
користувачів) є важливим 
для забезпечення можливості 
створення звітів, які необхідні; 
працівниками кадрової служби

— керівники повинні мати 
прямий доступ до звітів та мати 
можливість створювати свої 
власні.

Високий Для отримання переваг 
наявності такої системи та 
здійснення необхідних аналізів 
важливим є зручність обробки 
даних та створення регулярних 
звітів та звітів за потребою.

Інструмент повинен бути легким 
для навчання користувачів і 
простим в обслуговуванні.

Можливість зберігати та змінювати архівну 
інформацію та замінювати деякі дані за 
особливих обставин 

— здійснюється за допомогою 
системного адміністратора.

Високий Ця функція має виконуватись 
централізовано, адміністратором 
системи або відповідальною 
групою працівників, які 
працюють з системою.

Можливість створення системи нагадувань 
щодо: 

— діяльності з визначеними датами 
закінчення терміну; 

— випробувального періоду; 

— періоду оскарження/ апеляції; 

— тимчасового працевлаштування;

— інших відстежень.

Високий Вручну Це дозволить кадровій службі  
більш ефективно відстежувати 
подібну інформацію для 
забезпечення оновлення системи 
та створення звітів.

Можливість здійснити передачу великої 
кількості даних про посади та працівників 
від одного відомства до іншого в 
результаті рішення Кабінету Міністрів щодо 
реорганізації.

Високий Це об’ємна передача інформації 
про групу працівників та їхні 
посади, яка дає змогу установі, 
що приймає ці дані, уникнути їх 
повторного внесення.

Підвищує ефективність та 
забезпечує захист архівних 
записів.

Можливість користувачів легко 
маневрувати/пересуватися  між „вікнами”/
інтерфейсами системи; дизайн системи має 
нагадувати роботу в Інтернеті.

Високий Легко використовувати систему.

Можливість системи виконувати перевірки 
редагування інформації, якщо були внесені 
помилкові дані.

Високий Забезпечує цілісність даних.

Можливість створювати та підтримувати 
таблиці зі спеціальними кодами та 
спеціальним  меню (списками, що 
розкриваються), таким чином, користувачі 
матимуть можливість вибору відповідного 
значення, що зводить до мінімуму 
внесення довільного тексту.

Високий Ці таблиці відображають вимоги 
в сфері управління людськими 
ресурсами та управляють 
системою з точки зору внесення 
даних та забезпечення їх 
цілісності.

Можливість позначати ключові елементи 
даних як обов’язкові для введення.

Високий Підтримує збереження цілісності 
даних.

Можливість створення журналу 
відвідувань системи для відслідковування 
дати та  конкретних користувачів, які 
внесли та / або змінили дані.

Високий Проведення аудиту та здійснення 
моніторингу.

Можливість видалення інформації 
про дисциплінарні стягнення/заходи 
застосовані до державного службовця 
після закінчення встановленого періоду.

Високий Вручну Згідно із законодавством.
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Можливість доступу до політик, наказів 
та інших основних документів на 
зовнішньому/внутрішньому веб-сайті.

Високий Зручність для використання  та 
професійного навчання.

Функція самообслуговування, що дає 
мож ливість працівникові чи керів ни ко ві  
ініціювати дії та пересилати в елект рон ному 
вигляді особі або органу для пого дження 
чи подальшої дії та оновлення системи. 
Це означає, що дія може вико ну ва тися від 
самого початку до кінця без необхідності 
робити що-небудь вручну та/або на папері.   

Низький Функція самообслуговування 
має бути впроваджена на 
більш пізньому етапі — після 
того, як будуть введені в дію 
основні елементи системи. 
Ця функціональність є більш 
комплексною та вимагає чималих 
затрат для впровадження. 

Можливість для працівників переглядати 
та оновлювати свою персональну 
інформацію, де це можливо. Це елемент 
концепції самообслуговування, коли 
працівники є відповідальними за 
оновлення інформації про себе.

Низький

Можливість для керівників переглядати 
дані про своїх працівників, організаційні 
структури та стандартні звіти.

Низький

„Самообслуговування для працівників”

Можливість для працівників в 
електронному вигляді: 

— робити запити щодо професійного 
навчання;

— надсилати прохання про надання 
відпустки;

— подавати заявки на участь у 
конкурсах; 

— оновлювати персональні дані 
(інформацію про контактну особу 
у випадку надзвичайної ситуації, 
адреса, освіта тощо)

та пересилати свої запити до керівників 
для погодження та подальшого оновлення 
системи.

Низький

„Самообслуговування для керівників”

 Можливість для керівників погоджувати в 
електронному вигляді: 

— запити щодо професійного 
навчання;

— прохання про надання відпустки;

— запити щодо заміщення вакантних 
посад;

— накази про призначення на посаду;

— інші документи,

а також  повідомляти працівників про 
відповідне погодження, що автоматично 
оновлює систему.

Низький

Можливість системи в електронному 
режимі відстежувати: 

— запити щодо професійного 
навчання;

— прохання про надання відпустки;

— запити щодо заміщення вакантних 
посад;

— тощо

до різних структурних підрозділів для 
подальших дій.

Низький Див. вище, також вимагає 
наявність функції електронного 
документообігу.
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Можливість розміщувати посилання 
на зовнішніх постачальників послуг з 
професійного навчання:

— запити щодо проведення про фе-
сійного навчання для працівників.

Середній - 
Низький

Дає змогу пряму реєстрацію на 
навчальну програму.

8. Управління змінами та комунікація 

Реалізація нової системи управління людськими ресурсами та запровадження процесів управління 

персоналом відповідно до системи передбачає комплексне управління змінами, а також кому-

ні кативну стратегію та плани. Ці зміни впливатимуть на численні зацікавлені сторони, зокрема 

працівників кадрових служб, які щоденно керують процесами управління людськими ресурсами. 

Розробка такої стратегії та плану повинна бути здійснена на початку планування системи. Стратегія 

має оновлювалися протягом всіх етапів її впровадження. 

Стратегія управління змінами зазвичай включає комунікаційні заходи та навчання персоналу; однак, 

зважаючи на велике значення навчальних тренінгів та часові затрати на них (ще до впровадження), 

цьому питанню присвячено наступний, дев’ятий розділ. 

У стратегії необхідно розглянути наступні питання: 

— найбільш доцільний підхід до комунікацій та управління змінами, враховуючи цільові аудиторії 

та організаційну культуру; 

— канали комунікації, які будуть використовуватися, в тому числі паперові, електронні, особисте 

спілкування; 

— ключові повідомлення, та 

— загальна логіка та часові рамки заходів. 

Програма комунікації та управління змінами має на меті забезпечити користувачів нової системи 

та їхніх відомств достатньою інформацією щодо впровадження системи й того, що за цим стоїть, 

включаючи робочі та системні функції для підготовки відомства до успішного впровадження системи 

та щоденної діяльності. 

Цілі та завдання програми: 

— підвищити обізнаність та розуміння компонентів системи, а також її цілей; 

— викликати інтерес та підтримку на всіх рівнях; 

— виявляти та вирішувати питання щодо управління змінами; 

— заохочувати працівників до використання повною мірою можливостей нової системи 

інформаційної підтримки управління людськими ресурсами у своїй щоденній діяльності; 

— гарантувати, що система відповідає вимогам керівництва щодо інформації та аналізу на рівні 

відомства та державної служби в цілому; 

— „управляти очікуваннями” і надавати інформацію щодо переваг та вдосконалень спільноті 

користувачів. 

Дана стратегія також тісно пов’язана з тренінговим компонентом впровадження системи. Зазвичай, 

для розв’язання цього завдання виділяється окрема група фахівців, яка співпрацює із спільнотою 

фахівців з управління персоналом у процесі розробки стратегії та планів для того, щоб забезпечувати 

їхні потреби та вирішувати поточні питання. Дуже часто цим нехтують на користь більш технічних 

аспектів впровадження системи; однак досвід показує, що це є одним з найважливіших елементів. 

Забезпечення та підтримка прихильності з боку спільноти фахівців з управління персоналом має 

вирішальне значення для успішного впровадження та постійного використання системи. 

9. Програма навчання для працівників кадрових підрозділів

Одним із ключових елементів успішного впровадження системи є проходження кінцевими 

користувачами системи інформаційної підтримки управління персоналом якісної програми навчання. 
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Ця програма має базуватися на оцінці потреб цільових аудиторій, зокрема їхніх ролей та обов’язків 

з точки зору діяльності з управління людськими ресурсами. Залежно від впроваджених функцій 

(наприклад, доступ, наданий працівникам/керівникам, ознайомлення держслужбовців із системами 

тощо), підхід буде змінюватися. 

Мета тренінгової програми полягає в наданні користувачам системи знань і практичного досвіду, 

необхідних для правильного і ефективного використання програми, починаючи з її впровадження 

та у подальшій роботі. 

 Цілі та завдання програми полягатимуть у тому, щоб: 

— продемонструвати на прикладах та пояснити роботу системи інформаційної підтримки 

управління людськими ресурсами; 

— розробити комплексну програму підготовки кінцевого користувача, яка була б ефективною та 

результативною; 

— забезпечити доступ користувачів до он-лайн консультації з питань роботи з системою та 

організувати постійну технічну підтримку; 

— забезпечити актуальність навчальних матеріалів, які будуть використовуватись після 

впровадження системи, для постійного навчання. 

Основна увага програми підготовки має бути приділена процесу введення даних та на ролі 

працівника, який вводить дані. Існуючі процеси управління персоналом мають використовуватися з 

метою ілюстрації того, як вводяться дані, яким чином дані мають зв’язок з іншими модулями системи 

і, як інші працівники використовують дану інформацію. Базова підготовка щодо роботи з системою в 

цілому надається всім, хто має доступ до неї. 

Наступним елементом навчання має бути більш спеціалізована підготовка, залежно від ролі 

державного службовця у відомстві. Поєднання програми навчання під керівництвом інструктора або 

заняттями в групі з он-лайн інструментами є найкращою практикою для забезпечення ефективної 

професійної підготовки. 

У більшості відомств обов’язки технічної підтримки систем або роль "обізнаного користувача" 

покладаються на працівника, який в подальшому відповідатиме за базову технічну підтримку 

систему та навчання інших працівників у разі необхідності. Даний працівник, як правило, належить 

до кадрової служби та отримує поглиблену підготовку. 

Стратегія програми навчання повинна бути розроблена в контексті управління змінами та комунікації. 

Фахівцеві з проведення навчання, як правило, дається завдання з розробки стратегії, планів та 

матеріалів для користувачів системи з управління персоналом, відбувається також тісна співпраця 

із спеціалістом з питань комунікації та управління змінами. Оскільки тренінговий компонент є 

необхідним елементом належної підтримки функціонування системи, для його впровадження має 

бути виділено достатньо ресурсів. 

10. Управління інформацією 

Впровадження нової системи має враховувати виважені принципи управління інформацією. На 

етапі планування впровадження системи командою з управління інформації та спеціалістами 

з інформаційних технологій повинна бути розроблена більш детальна стратегія управління 

інформацією. 

Під час розробки даної стратегії необхідно враховувати наступні процеси: 

ПЛАНУВАННЯ 

Метою є включення міркувань з управління інформацією в цикл урядового планування з метою 

забезпечення того, що: 

— вимоги щодо управління інформацією про людські ресурси визначаються та розглядаються 

на ранньому етапі розробки політики, програм, послуг, систем або їх вдосконалення; 

— існуючі та нові бази даних/архіви інформації,а також пов’язані з ними інфраструктури, мають 

максимально використовуватися. 
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ЗБІР ДАНИХ

Введення даних в систему є найважливішим кроком з точки зору якості інформації. Вкрай важливим 

є внесення в програму лише "якісних" даних. Необхідними будуть чіткі процедури для забезпечення 

належного введення даних та їхньої перевірки з точки зору управління персоналом за допомогою 

відповідної інформаційно-технологічної підтримки.

ОРГАНІЗАЦІЯ

Завдання полягає у забезпеченні розробки загальнодержавної моделі даних (опис того, як дані 

структуровано), яка буде використовуватися як набір визначень/ інструкцій (семантики) за допомогою 

яких можна організовувати та управляти даними. Це передбачає розвиток корпоративного 

(урядового) стандарту якості даних, а також розробку словника метаданих. Метадані розбивають 

дані по категоріях і дають їм визначення. Вони визначають структуру основних даних та описують 

контекст для розуміння, як використовувати та управляти даними. 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Цей процес визначить та підтверджуватиме, що використання та розповсюдження даних 

здійснюється належним чином, забезпечуючи зручний і своєчасний доступ до інформації відповідно 

до законодавчих вимог (хто має доступ і до яких даних).

ПІДТРИМКА, ЗАХИСТ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Метою цього процесу є управління, захист та збереження даних для: 

— забезпечення зручності і простоти використання інформації, а також закодованих даних, з 

плином часу і враховуючи технологічні зміни; 

— забезпечення доступності інформації, яка має постійну цінність для уряду України та її 

громадян, для використання тепер і у майбутньому; 

— захисту основних даних (наприклад, про державного службовця); 

— захисту інформації від її неправомірного розголошення/ поширення, використання, 

збереження або знищення (відповідно до міжнародних стандартів).

Цей процес тісно пов’язаний з інформаційною політикою уряду, зокрема, в частині архівування даних. 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Мета полягає в забезпеченні реалізації ефективної політики, процедур/ процесів та практик 

збереження інформації, її архівування та, в разі необхідності, знищення. 

ОЦІНЮВАННЯ 

Мета полягає в оцінюванні результативності та ефективності управління даними впродовж їх 

життєвого циклу. 

Державні службовці (працівники різних рівнів у відомстві) мають бути наділені необхідними 

повноваженнями щодо управління інформацією, відповідно до найкращих практик, європейських 

стандартів та норм чинного законодавства. Система є наскільки гарною, наскільки якісні дані 

вона містить. Отже, мають бути запроваджені чіткі процедури забезпечення якості даних, спільні 

обов’язки щодо цього покладаються на фахівців з питань управління людських ресурсів (кадровиків), 

інформаційних технологій та управління інформацією.

11. Система управління 

Будь-яка ініціатива такого масштабу потребує належної моделі управління для забезпечення 

належного спрямування команди, яка працюватиме над розробкою та впровадженням системи, і 

досягнення цілей та очікуваних результатів відповідно до плану та бюджету такої діяльності, а також 

для контролю за впровадженням та обслуговуванням системи.

Як правило, робоча група з розробки та впровадження цієї ініціативи звітує перед організацією/

установою, яка отримує загальне керівництво від Наглядової ради. Як правило, Наглядова рада у 
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складі посадових осіб вищого корпусу державної служби надає стратегічне керівництво групі з 

впровадження, що відповідає за реалізацію ініціативи. Група з впровадження звітує перед орга ні-

зацією (Головдержслужбою), відповідальною за керівництво ініціативою. У моделі управління має 

бути визначений зв’язок з існуючими комітетами, наприклад, з Радою керівників кадрових служб та 

іншими.

Робоча група з розробки та впровадження системи зазвичай ділиться на підгрупи, які складаються 

з фахівців з управління персоналом і технічних експертів, підзвітних керівникові робочої групи. Ці 

підгрупи повинні мати окремі плани проведення консультацій, за допомогою яких вони могли б 

звертатися до фахівців у сферах управління персоналом та інформаційних технологій за коментарями 

та зауваженнями, а також ділитись з ними інформацією.

Запровадження сталої системи управління слугує декільком цілям і є ключем до успіху ініціативи з 

розробки та впровадження системи. Переваги: 

• забезпечення прозорості змін та підтримка необхідного лідерства;

• забезпечення чіткого керівництва, управління ризиками та оперативне розв’язання проблем;

• підтримка участі зацікавлених сторін (з питань управління персоналом та інформаційних 

технологій) та сприяння постійній комунікації;

• досягнення зацікавленості та прихильності спільноти фахівців з управління персоналом, які 

будуть основними користувачами системи.

На початковому етапі необхідно чітко визначити ролі та відповідальності сторін, розробити різні 

стратегії та плани, визначити сферу впливу, проблемні питання, ризики, витрати (ці питання даний 

документ не розглядає).

Нижче наведено просту схему, що показує пропоновану модель управління: 
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12. Висновки 

Впровадження нової системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами буде однією 

з головних інновацій для державної служби України. Успішна реалізація цієї ініціативи залежатиме 

від відданості цій ідеї та підтримки вищого корпусу державних службовців, Головного управління 

державної служби України та керівників кадрових служб, а також реалістичного плану поступового 

впровадження системи. 

Важливими є наступні кроки щодо проведення консультацій з керівниками кадрових служб та 

Головдержслужбою щодо сталого підходу до повного впровадження системи. Очевидно, що 

фінансові міркування та плани уряду у сфері інформаційних технологій будуть відігравати важливу 

роль у визначенні відповідної версії стратегії. 

Цей документ покликаний бути орієнтиром для визначення вимог до системи інформаційної 

підтримки управління людськими ресурсами відповідно до майбутнього бачення системи управління 

людськими ресурсами та нового законодавства про державну службу. Функціональні вимоги мають 

переглядатися/ доповнюватися відповідно до змін законодавства та нових пріоритетів уряду. 

Джерела інформації 

— Стратегічна рамка щодо реформи управління персоналом на державній службі в Україні. 

Розроблено в рамках проекту „Реформа управління персоналом на державній службі в 

Україні”, серпень 2008 року, КБМО.

— Проект Закону України "Про державну службу", версія станом на вересень 2008 року.

— Національна база електронних особових справ державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування України (НБДС), Концепція.

— Інтерв’ю та зустрічі за участю представників: 

– Головного управління державної служби України; 

– Державного комітету статистики України; 

– Міністерства праці та соціальної політики України; 

– Міністерства юстиції України; 

– Міністерства сільського господарства України; 

– Школи вищого корпусу державної служби;

– Державного антимонопольного комітету;

– колишнього керівника кадрового підрозділу Управління Головдержслужби України в 

Київській області;

– команди проекту реформи управління персоналом на державній службі в Україні 

(КБМО).

— Програмне забезпечення для системи інформаційної підтримки управління людськими 

ресурсами PeopleSoft HR. 

— Політики, доповіді та стратегічні рамки щодо управління персоналом Уряду Канади. 
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