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АНОТАЦІЯ 

 

Пилипів В.І. Адміністративно-правове регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування України. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2021. 

У дисертації вирішено наукове завдання, яке полягає в оцінці сучасного 

стану адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування та формулюванні пропозицій щодо 

подальшого вдосконалення окремих нормативно-правових актів із цього питання. 

Проаналізовано сучасний стан адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування у цілому, у тому 

числі розкрито особливості адміністративно-правового регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування положеннями Конституції 

України 1996 р.; зосереджено увагу на юридичних позиціях, викладених у 

рішеннях Конституційного Суду України, що стосуються служби в органах 

місцевого самоврядування; розглянуто закони, положення яких спрямовані 

переважно на адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування, а також підзаконні акти загальнодержавного 

рівня з аналізованого питання.  

 Сформульовано пропозиції про подальше удосконалення в контексті 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування окремих положень Конституції України 1996 р., 

законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про 

запобігання корупції», «Про Кабінет Міністрів України», а також окремих 

положень нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та 

Національного агентства України з питань державної служби. 
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Щодо Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

обґрунтовано доцільність внесення таких змін: 

 доповнити Закон  Розділом ІІ1 з назвою «Вступ на службу в органи 

місцевого самоврядування»; розроблено пропозиції щодо змістового наповнення 

цього розділу, а саме щодо включення до нього положень щодо змісту права на 

доступ до служби в органах місцевого самоврядування, суб’єктів цього права 

(вичерпних переліків умов реалізації цього права та обмежень цього права), 

процедури прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, у т. ч. 

присяги посадових осіб місцевого самоврядування та порядку набуття посадових 

повноважень;  

 доповнити Закон положеннями: а) про орган державної влади, яким 

здійснюється консультативне та методичне забезпечення служби в органах 

місцевого самоврядування; б) щодо додаткових особливостей оплати праці, 

відпочинку тощо, заохочень та трудових гарантій для тих, хто перебуває на службі 

в органах місцевого самоврядування; в)  про особливості проходження служби в 

органах місцевого самоврядування на виборних посадах, які заміщуються за 

підсумками проведення місцевих виборів. 

 У межах аналізу систематизаційних перспектив щодо нормативно-правових 

актів, якими здійснюється адміністративне регулювання службових правовідносин 

в органах місцевого самоврядування: 

 рекомендовано кодифікувати положення законів України «Про 

державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» в межах 

такого акта, як «Основи публічної служби в Україні»; це дасть можливість 

уніфікувати нормативно-правову регламентацію обох видів публічної служби в 

Україні;  

 доведено, що консолідація усіх законодавчих актів, за допомогою яких 

здійснюється адміністративне регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування, є недоцільною з урахуванням кількості цих 

документів, а також того, що до них часто вносяться зміни і доповнення 
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(насамперед унаслідок адміністративної реформи та реформи децентралізації 

публічної влади); 

 аргументовано своєчасність і необхідність проведення консолідації 

постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 «Питання 

присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами 

державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, 

військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними 

званнями» і від 26 жовтня 2001 р. № 1441 «Про віднесення посад органів 

місцевого самоврядування до відповідних категорій посад» з розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 673-р «Про віднесення 

посади державного реєстратора до відповідної категорії посад в органах  

місцевого самоврядування»; від 04 червня 2008 р. № 794-р «Про віднесення посад 

органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад»; від 17 лютого 

2010 р. № 225-р «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до 

відповідних категорій посад»;  від 24 квітня 2013 р. № 265-р «Про віднесення 

посади адміністратора до відповідної категорії посад в органах місцевого 

самоврядування»;  

 з огляду на  ресурсоємність інкорпорацій у паперовому вигляді, 

рекомендовано обмежитись електронними інкорпораціями нормативно-правових 

актів, за допомогою яких здійснюється адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування;  

 з метою підвищення ефективності роботи з відповідними базами 

даних, у яких містяться результати проведених електронних інкорпорацій, 

запропоновано у назвах та у текстах відповідних нормативно-правових актів 

використовувати словосполучення (ключові слова) «служба в органах місцевого 

самоврядування», «посадова особа місцевого самоврядування» (наприклад, вони 

відсутні у таких актах, що застосовуються по відношенню до служби в органах 

місцевого самоврядування, як: Постанова Кабінету Міністрів України від 01 

грудня 1994 р. № 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у 
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державних органах», Порядок стажування у державних органах, наказ Головного 

управління державної служби України від 08 липня 2011 р. № 164 «Про 

затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення 

вакантних посад державних службовців», та інших актах). 

 Враховуючи триваючу реформу децентралізації публічної влади, яка 

передбачає також і оновлення адміністративно-територіального поділу в Україні, а 

також таку, що вже відбулася, реформу районів у державі, запропоновано в Законі 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та в інших 

нормативних актах про службу в органах місцевого самоврядування відмовитись 

від посилань на «міста – районні центри», «міста – обласні центри», «міста 

республіканського значення» тощо. Натомість доцільно перейти до таких 

характеристик міст, що є об’єктивними та періодично оновлюваними (наприклад, 

кількість населення у місті). 

 Обґрунтовано доцільність прийняття на загальнодержавному рівні 

окремого нормативно-правового акта для регламентації основ конкурсних 

правовідносин в органах місцевого самоврядування (як менш прийнятна 

альтернатива – під час чергового оновлення Порядку проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад в органах державної влади викласти його повністю у 

новій редакції, уточнивши також і назву: наприклад, «Порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування»). 

 Доведено, що у здійсненні адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування слід віддавати 

перевагу імперативним, а не диспозитивним правовим нормам з урахуванням того, 

що публічна служба у цілому та служба в органах місцевого самоврядування 

зокрема є надзвичайно важливою для суспільства та держави. В якості 

праксеологічного застосування цього висновку запропоновано внести зміни до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1440 «Про 

затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб 
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місцевого самоврядування», залишивши у Положенні дві категорії посадових осіб 

(ті, що підлягають атестації, та ті, що їй не підлягають), наразі цей нормативно-

правовий акт передбачає ще й окрему групу осіб, які атестуються факультативно.  

Зазначені розробки спрямовані на подальше вдосконалення окремих 

нормативно-правових актів, якими здійснюється адміністративно-правове 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування. 

Ключові слова: місцева публічна влада, місцеве самоврядування, місцеве 

управління, органи місцевого самоврядування, посадова особа місцевого 

самоврядування, публічна влада, служба в органах місцевого самоврядування, 

службовець місцевого самоврядування. 

 

SUMMARY 

 

Pylypiv V.I. Administrative regulation of the Ukrainian local self-government 

system’s functioning. – Qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of legal science, specialty 12.00.07 – 

Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law. – Zaporizhzhia 

National University. – Zaporizhzhia, 2021. 

In the dissertation the scientific task is solved, which is to assess the current state 

of administrative regulation of official relations in local governments and to formulate 

proposals for further improvement of certain regulations on this issue. 

The current state of administrative   regulation of official legal relations in local 

governments in general is analyzed, including the features of administrative   regulation 

of official legal relations in local governments by the provisions of the Constitution of 

Ukraine of 1996, focuses on legal positions set out in the Constitutional Court of 

Ukraine, concerning service in local self-government bodies. The author considers the 

Laws of Ukraine, the provisions of which are aimed mainly at administrative   regulation 

of official legal relations in local self-government bodies, as well as by-laws of the 

national level on the analyzed issue. 
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It is generalized that public service in general and service in local self-government 

bodies in particular are extremely important for society and the state, and therefore in 

the implementation of administrative   regulation of official legal relations in local self-

government bodies preference should be given to imperative rather than dispositive legal 

norms. 

It is argued that the proposal to supplement the Law of Ukraine “On the Cabinet 

of Ministers of Ukraine” with provisions on the role of the Government in the 

administrative   regulation of official legal relations in local governments fully complies 

with the principle of legal certainty. 

The recommendation of the Cabinet of Ministers of Ukraine to approve the 

Procedure for holding a competition to fill vacancies in local governments has been 

formulated. 

Given the ongoing reform of decentralization of public power, which also 

provides for the renewal of administrative-territorial division in Ukraine, as well as the 

already existing reform of districts in the country, proposed in the Law “On Service in 

Local Government” and in government acts on service in local governments to abandon 

references to “cities – regional centres”, “cities of national importance”, etc. Instead, it is 

recommended to use such characteristics of cities that are objective (for example to take 

into account the population in the city). 

A proposal was made to adopt a separate legal act, which would carry out 

administrative   regulation of competitive legal relations in local governments at the 

national level (as a less acceptable option could be recommended in the next update of 

the Procedure to state it completely in a new edition, also changing the name - on “The 

procedure for holding a competition to fill vacancies in public authorities and local 

governments”). 

It is proved that the consolidation of all legislative acts through which the 

administrative regulation of official legal relations in local governments is impractical – 

given the number of these documents and the fact that they are often amended and 

supplemented (primarily due to administrative reforms and decentralization reforms). 
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Proposals for further improvement in the context of administrative   regulation of 

official legal relations in local governments of certain provisions of the Constitution of 

Ukraine of 1996, the Laws “On Service in Local Self-Government”, “On Prevention of 

Corruption”, “On the Cabinet of Ministers of Ukraine” and some provisions of 

normative legal acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the National Agency of 

Ukraine for Civil Service Affairs. 

Key words: local government, local public authority, local self-government 

bodies, local self-government official, local self-government official, local self-

government, public authority, service in local self-government bodies. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Адміністративно-правове регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування в Україні перебуває у 

постійній динаміці з огляду на те, що відповідні нормативно-правові акти 

удосконалюються у процесі проведення таких важливих для держави та 

суспільства реформ, як адміністративна та муніципальна реформи, реформа 

децентралізацїі публічної влади. Постійне оновлення законодавства у цій сфері 

стосується і подальшого вдосконалення адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування залежно від 

стратегічного спрямування та цілей чергового етапу кожної зі згаданих реформ. З 

метою якомога скорішої реалізації Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 р., Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 

січня 2015 р., Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом 

Президента України від 22 липня 1998 р., інших стратегічних документів у цій 

сфері одним із найбільш важливих завдань є подальше вдосконалення 

адміністративно-правової регламентації служби в органах місцевого 

самоврядування.  

На динаміку положень нормативно-правових актів, на підставі яких 

здійснюється адміністративне регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування, впливають також і євроінтеграційні процеси; 

відповідні координаційні функції щодо служби в органах місцевого 

самоврядування покладено на Центр адаптації державної служби до стандартів 

Європейського Союзу при Національному агентстві України з питань державної 

служби. У процесі адаптації вимог законодавства України про публічну службу у 

цілому та про службу в органах місцевого самоврядування зокрема до стандартів 

Європейського Союзу (далі – ЄС) набув важливості людиноцентристський 

(антропоцентричний) підхід до оновлення законів та підзаконних актів у цій сфері. 
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Саме тому стандарти ЄС широко застосовуються для підвищення  якості 

діяльності осіб, що перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, 

рівня їхнього професіоналізму, етичності та доброчесності. Успішне виконання 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18 березня 2004 р., у 

частині публічної служби сприятиме зміцненню позитивного іміджу органів 

місцевого самоврядування та їх посадових осіб, зростанню довіри до них, а отже, 

більш ефективній реалізації та захисту прав людини і громадянина в Україні (у 

частині як права на службу в органах місцевого самоврядування зокрема, так і 

прав у цілому).  

У різні історичні періоди становлення і розвитку правової доктрини 

проблематика правового регулювання службових правовідносин в органах 

публічної влади у цілому та в органах місцевого самоврядування зокрема 

привертала увагу багатьох вчених-юристів, що забезпечило надійний теоретичний 

фундамент для адміністративно-правових досліджень у цій сфері. Зокрема, 

різноманітними питаннями правового регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування в Україні та в органах публічної влади у 

цілому (у т. ч. адміністративно-правового) у різні історичні періоди розвитку 

юридичної науки займалися В.Б. Авер’янов, Т.С. Аніщенко, В.М. Бевзенко, 

О.В. Бедний, Ю.П. Битяк, Л.Р. Біла-Тіунова, Н.П. Бортник, О.Ю. Булигіна, 

А.Т. Гаркуша, І.П. Голосніченко, І.С. Гриценко, А.Б. Грищук, П.В. Діхтієвський, 

Є.В. Додін, О.Ю. Дрозд, С.В. Ківалов, В.Б. Коваленко, І.Б. Коліушко, 

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.В. Константий, Н.М. Кошіль, О.Д. Лазор, 

О.Я. Лазор, В.Я. Малиновський, Н.П. Матюхіна, Р.С. Мельник, Н.В. Мішина, 

К.М. Москальчук, О.Ю. Оболенський, І.М. Пахомов, О.В. Петришин, 

П.М. Рабінович, М.В. Савчин, О.В. Сінькевич, В.В. Тильчик, О.В. Тильчик, 

Ю.В. Ткаченко, М.В. Томенко, С.А. Федчишин, О.І. Харитонова, М.І. Цуркан та 

інші.    
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Разом із тим слід звернути увагу, що, незважаючи на досить розвинений 

рівень наукової розробки порушеної проблематики, адміністративно-правове 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування поки 

що не було предметом дослідження на монографічному рівні в українській 

юридичній науці. Зазначене й обґрунтовує вибір теми дисертації та високий 

ступінь її актуальності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–

2020 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 03 березня 2016 р.; Пріоритетних тематичних напрямів 

наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 р., 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 року 

№ 942; Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 

України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 р. № 333-р, а 

також у межах комплексних наукових проєктів кафедри адміністративного та 

господарського права Запорізького національного університету «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711).  

Мета й задачі дослідження. Метою роботи є аналіз сучасного стану 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування та формулювання пропозицій щодо його подальшого 

удосконалення. Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й 

вирішено такі основні задачі: 
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 розкрити особливості адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування положеннями 

Конституції України 1996 р.; 

 розглянути закони, якими здійснюється адміністративно-правове 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування; 

 охарактеризувати закони, окремі положення яких враховуються під час 

здійснення адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування; 

 розглянути акти Кабінету Міністрів України, якими здійснюється 

адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування; 

 охарактеризувати акти Національного агентства України з питань 

державної служби, якими здійснюється адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

публічної служби в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування України. 

Методи дослідження. Обґрунтованість доктринальних узагальнень та 

висновків, а також рекомендацій щодо подальшого розроблення теми з метою 

подолання проблем праксеологічного характеру, достовірність результатів 

дисертаційної роботи забезпечується використанням сукупності філософських 

підходів, а також загальнонаукових і спеціально-наукових методів. Дисертація 

виконана із використанням діалектичного, антропоцентричного, системного, 

герменевтичного та телеологічного методологічних підходів. 

Для досягнення мети дисертаційної роботи було застосовано такі методи 

наукового пізнання: метод абстрагування – для аналізу системи актів 

законодавства, якими здійснюється адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування (а саме, свідомо 
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майже залишені поза увагою акти органів місцевого самоврядування, крім 

окремих положень розділу 2), а також для виявлення найбільш актуальних 

проблем у регулюванні досліджуваних відносин (підрозділ 1.1); метод аналізу – 

для зведення у систему положень Конституції України 1996 р. про службу в 

органах місцевого самоврядування (підрозділ 1.1), для дослідження змісту 

юридичних позицій єдиного органу конституційної юрисдикції щодо служби в 

органах місцевого самоврядування (підрозділ 1.1), для проведення огляду стану 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування в Україні на рівні законів та на підзаконному 

рівні (підрозділи 1.2, 2.1); метод дедукції – для виявлення особливостей 

регламентації досліджуваного питання актами органів виконавчої влади (підрозділ 

2.1); метод індукції – для формулювання пропозицій щодо внесення змін та 

доповнень концептуального характеру до актів чинного законодавства про службу 

в органах місцевого самоврядування (підрозділи 2.1, 2.2), а також для 

узагальнення напрямів подальшого удосконалення цього регулювання (підрозділи 

1.3,  2.2); метод моделювання – для презентації пропозицій щодо внесення змін і 

доповнень до чинного законодавства України (розділи 1, 2); метод синтезу – для 

систематизації розробок щодо напрямів подальшого вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування на рівні законів України (підрозділ 1.3) та підзаконних 

актів (підрозділ 2.2); формально-логічний метод – для опрацювання та позитивної 

чи критичної оцінки висновків і пропозицій інших дослідників (підрозділи 2.1, 

1.3), а також для формулювання власних висновків та пропозицій; епізодично 

застосовувався також і історичний метод – для аналізу попередніх редакцій 

законів України та підзаконних актів з аналізованого питання (підрозділи 1.3,  

2.2).  

Нормативно-правовою базою дисертаційної роботи є Конституція України, 

закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про 
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державну службу», Про запобігання корупції», інші закони та підзаконні 

нормативно-правові акти. 

Емпіричною базою дисертаційного дослідження є практика Конституційного 

Суду України, довідкові видання, публікації засобів масової інформації. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших у 

вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним комплексним дослідженням, 

що присвячене адміністративно-правовому регулюванню службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування. У дисертації сформульовано 

нові положення й висновки, зокрема: 

уперше: 

 аргументована доцільність забезпечення домінування імперативних 

правових норм у здійсненні адміністративного регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування; 

 запропоновано провести консолідацію конкретних постанов (двох) і 

розпоряджень (чотирьох) Кабінету Міністрів України, в яких посади органів 

місцевого самоврядування віднесено до відповідних категорій посад; 

 запропоновано застосовувати у назві та у тексті нормативно-правових 

актів словосполучення «служба в органах місцевого самоврядування» у разі, якщо 

таким актом здійснюється адміністративно-правове регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування, з метою забезпечення 

можливості відшукати його в електронних базах даних; 

удосконалено: 

 пропозицію щодо необхідності регламентації порядку проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування на 

загальнодержавному рівні з урахуванням класифікаційних ознак адміністративно-

територіальних одиниць та щодо прийняття на загальнодержавному рівні 

нормативно-правового акта, яким би здійснювалась адміністративна 

регламентація конкурсних правовідносин лише в органах місцевого 
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самоврядування (зараз він відсутній, застосовується Порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад в органах державної влади);  

 пропозицію у нормативно-правових актах про службу в органах 

місцевого самоврядування перейти від застосування класифікацій населених 

пунктів за статичними ознаками («міста – обласні центри», «міста 

республіканського значення», «селище міського типу» тощо) до застосування 

класифікацій населених пунктів за динамічними ознаками, які регулярно 

об’єктивуються (наприклад, за кількістю населення у селі, селищі, місті);  

 рекомендацію про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 жовтня 2001 р. № 1440 «Про затвердження Типового положення 

про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування» для того, щоб 

у її тексті залишилося лише 2 категорії посадових осіб по відношенню до цього 

процесу: а) ті, що підлягають атестації; б) ті, що не підлягають атестації (зараз 

передбачено три групи таких осіб, у т. ч. особи, які атестуються факультативно); 

набули подальшого розвитку: 

 наукові положення щодо доцільності кодифікації положень законів 

України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»; запропоновано назву нормативно-правового акта, в якому 

рекомендовано кодифікувати ці положення – «Основи публічної служби в 

Україні»; 

 пропозиція виокремити у тексті Закону «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»  Розділ ІІ1 з назвою «Вступ на службу в органи місцевого 

самоврядування»; 

 обґрунтування доцільності повної відмови від паперової інкорпорації 

актів законодавства, якими здійснюється адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування, на користь 

електронної інкорпорації;  
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 пропозиції щодо подальшого удосконалення окремих положень законів 

України та підзаконних актів загальнодержавного рівня в частині 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані в таких напрямах: 

 науково-дослідницькій діяльності – у подальших дослідженнях 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування в Україні; 

 правотворчості – у підготовці наукових висновків щодо проєктів 

законів України та підзаконних актів Кабінету Міністрів України і Національного 

агентства України з питань державної служби, органів місцевого самоврядування 

зокрема, а також для вдосконалення актів законодавства України у цілому; 

 правозастосовній діяльності – для наступного вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування в ході муніципальної і адміністративної реформи, а 

також реформи децентралізації публічної влади; 

 навчальному процесі – під час підготовки підручників, навчально-

методичних посібників, сілабусів, навчально-методичних комплексів та інших 

матеріалів із дисциплін «Адміністративне право України» й «Адміністративний 

процес», «Муніципальне право» та спецкурсів, присвячених публічній службі, 

місцевому самоврядуванню, а також у викладанні цих дисциплін і спецкурсів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

що відображає результати проведеного дослідження. Сформульовані теоретичні 

положення, висновки та пропозиції були одержані дисертантом у результаті 

аналізу й безпосереднього використання в роботі науково-інформаційних, 

нормативно-правових джерел і матеріалів адміністративно-правового 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування в 

Україні. 
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Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження, його основні 

висновки й рекомендації оприлюднені на 3 міжнародних науково-практичних 

конференціях, а саме: «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 

суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.); «Пріоритети розвитку юридичних наук 

у ХХІ столітті» (м. Одеса, 2020 р.); «Цінність права як найефективнішого 

регулятора суспільних відносин» (м. Харків, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені 

у 5 наукових статтях, з яких 4 опубліковані у виданнях, що визнані фаховими з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, що містять п’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 202 сторінки, у т. ч. основного 

тексту – 167 сторінок. Список використаних джерел налічує 216 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В 

ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКОНАМИ: 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ВИМІР 

 

1.1. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування: положення Конституції 

України 1996 року 

 

Сучасний стан адміністративно-правового регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування може бути охарактеризований 

за двома основними напрямами.  

Перший напрям охоплює реальний «стан справ» у цій сфері. Тобто, 

необхідним є звернення уваги на те, які саме чинні нормативно-правові акти – 

закони – наявні у законодавстві України, коли йдеться про службу в органах 

місцевого самоврядування.  

Другий напрям охоплює перспективне законодавство – адже для того, щоб 

зрозуміти поточний стан нормативно-правової регламентації службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування, щоб оцінити ефективність 

відповідних правових норм, необхідність їх подальшого удосконалення, слід як 

раз звернути увагу на те, що пропонується на законопроєктному рівні.  

Щодо першого напряму (групи) слід відмітити: фахівці переконані, що 

«правові засади публічної служби становлять низка нормативно-правових актів, 

кількість яких за підрахунками окремих експертів перевищує 650» [9, с. 12]. 

В межах першого напряму слід охарактеризувати, у першу чергу, - 

Конституцію України, прийняту на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996 року. 

Отже, Основний Закон України – Конституція 1996 року – є важливим 

документом, коли йдеться про стан адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування. 
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В юридичній літературі справедливо склалося твердження, що Конституція 

України 1996 року є Основним Законом, якому притаманна низка важливих 

юридичних якостей, які роблять це джерело право важливим для кожної без 

виключень галузі права – і галузь адміністративного права не є виключенням 

(дивись, наприклад, [180;181;178;179]).  

Відомий фахівець з конституційного права України О.В. Сінькевич у своєму 

монографічному дослідженні відзначила, що «до числа юридичних функцій 

Конституції України слід уважати належними:  

– установчу,  

– інтегративну;  

– програмну функції» [69, с. 220-221].  

Якщо ці функції є юридичними, то вони проявляються у нормах будь-якої 

галузі права України, - і адміністративне право не є виключенням. Слід взяти до 

уваги ці міркування дослідниці. До того ж, слід підкреслити: виокремлення 

програмної функції такого важливого нормативно-правового акту, джерела галузі 

адміністративного права, як Конституція України 1996 року, робить доцільною та 

актуальною ту класифікацію законів України, що регламентують службу в органах 

місцевого самоврядування, яка була запропонована нами на початку цього 

підрозділу.  

А.Б. Грищук, досліджуючи адміністративно-правовий вимір державної 

служби в Україні на монографічному рівні, сформулювала, що «на основі аналізу 

дисертаційних дослідженнях у галузі адміністративного права, нормативно-

правового регулювання діяльності державних службовців в Україні доцільно 

виокремити особливу роль Конституції України. 

Це зумовлено, по-перше, тим, що вона, будучи актом вищої юридичної сили, 

становить правову базу поточного законодавства соціальної держави. У ній 

отримують юридичне закріплення різні види правових актів, що видають державні 

органи. 
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По-друге, Конституція України є системо-утворювальним правовим актом, 

оскільки у ній відображено вертикальну та горизонтальну структури 

національного законодавства. 

По-третє, крім регулятивної функції, Основний Закон країни забезпечує 

внутрішню єдність норм національної правової системи й ефективні правові 

зв’язки із міжнародним законодавством» [42, с. 32]. 

Слід звернути увагу, що це твердження є більш справедливим по 

відношенню до державної служби, однак, за аналогією його можна застосувати і 

по відношенню до служби в органах місцевого самоврядування.  

Отже, у Конституції України 1996 року є низка положень, які стосуються 

безпосередньо служби в органах місцевого самоврядування.  

По-перше, слід звернути увагу на частину другу статті 5. Частина перша цієї 

статті проголошує, що «Україна є республікою», а у частині другої йдеться про те, 

що «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ 

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування» [167]. Слід визнати це положення важливим – адже воно 

підкреслює значення служби в органах місцевого самоврядування у сучасному 

Українському суспільстві.  

Враховуючи, що народ України здійснює свою владу, у тому числі, через 

органи місцевого самоврядування, можна прийти до висновку, що 

адміністративно-правова регламентація служби в органах місцевого 

самоврядування є надзвичайно важливою.  

При цьому цитована частина статті 5 робить наголос і на тому, що усі 

питання, пов’язані з органами місцевого самоврядування, - а отже, і питання 

служби в них – мають не тільки правовий, але й політичний характер. Політичний 

вимір Конституції України 1996 року не є предметом нашого дисертаційного 

дослідження, але слід рекомендувати у цьому контексті звернути увагу на праці 

дослідника М.В. Томенко, який розробляв цю проблематику протягом кількох 

років (дивись, наприклад, [185;183;184;182]).  
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По-друге, у Розділі І Конституції 1996 року привертає увагу і Стаття 7. 

Відповідно до її положень, «в Україні визнається і гарантується місцеве 

самоврядування» [69]. Відповідно до цього, зрозумілим стає, чому в межах 

адміністративного права настільки значна увага приділяється проблемним 

питанням служби в органах місцевого самоврядування.  

По-третє, в Основному Законі України 1996 року окремий розділ присвячено 

місцевому самоврядуванню. Йдеться про Розділ ХІ «Місцеве самоврядування».  

Цей Розділ містить статті 140-146, у яких йдеться про різні аспекти 

місцевого самоврядування в Україні, наприклад:  

- статтю 140 присвячено конституційній дефініції поняття «місцеве 

самоврядування», у ній визначено, що слід уважати територіальною громадою, а 

також окреслено коло органів місцевого самоврядування;  

- статтю 141 присвячено виборним (представницьким) органам місцевого 

самоврядування, у яких можуть проходити службу ті особи, які мають відповідне 

конституційне право;  

- статтю 142 присвячено окресленню матеріальних та фінансових основ 

місцевого самоврядування (у контексті дослідження служби в органах місцевого 

самоврядування важливо, щоб заробітна плата службовців була б на 

конкурентному рівні);  

- стаття 143 проголошує повноваження різних органів місцевого 

самоврядування;  

- стаття 144 підкреслює, що органи місцевого самоврядування визнаються 

суб’єктами нормотворчості, вони наділені правом приймати підзаконні акти (а 

отже, питання служби в органах місцевого самоврядування можуть 

регламентуватися і цими актами);  

- стаття 145 є лаконічною, та встановлює, що «права місцевого 

самоврядування захищаються в судовому порядку» [69];  



24 

- стаття 146 є відсильною та передбачає, що «Інші питання організації 

місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів 

місцевого самоврядування визначаються законом» [69]. 

За підсумками цього стислого огляду можна підвести підсумок, що у Розділі 

ХІ взагалі не згадується про службу в органах місцевого самоврядування, що слід 

визнати недоліком. Варто запропонувати доповнити цей Розділ положеннями, у 

яких би йшлося про службу в органах місцевого самоврядування. А саме, ці 

положення можна додати у статтю 146. Це надасть можливість підвищити рівень 

змістовності положень цієї статті та підвищить рівень престижу служби в органах 

місцевого самоврядування.  

Отже, варто рекомендувати викласти цю статтю у такій редакції:  

«Стаття 146. Інші питання організації місцевого самоврядування, 

формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування, 

основи служби в органах місцевого самоврядування визначаються законом». 

Також згадку про те, що питання адміністративно-правового регулювання 

служби в органах місцевого самоврядування визначаються Законом, слід додати і 

до переліку тих питань, які регламентуються виключно законами України. 

Конституція України 1996 року містить цей перелік у статті 92. Зараз ця стаття 

має таку редакцію, коли йдеться про аналізовані положення:  

«Стаття 92. Виключно законами України визначаються: … 

 12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної 

служби, організації державної статистики та інформатики» [69].  

Навряд чи, розглядаючи положення щодо адміністративно-правової 

регламентації служби в органах місцевого самоврядування, можна оминути 

увагою питання співвідношення понять «публічна служба» - «служба в органах 

місцевого самоврядування» - «державна служба».  

Тим більше, що усі ці три поняття знайшли своє визначення у чинному 

адміністративному законодавстві України, акти якого як раз і аналізуються у 

цьому підрозділі.  
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Поняття «публічна служба» міститься у пункті 17 частини 3 статті Кодекс 

адміністративного судочинства України. Відповідно до положень цього важливого 

джерела адміністративного права, публічна служба – це «діяльність на державних 

політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, 

альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна 

служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 

самоврядування» [58]. 

Це поняття вже отримало певний рівень критики у сучасній українській 

літературі з адміністративного права. Наприклад, М.І. Цуркан зауважив, що воно 

«не містить сутнісних характеристик та особливостей публічної діяльності, у 

ньому наводиться лише перелік видів цієї діяльності, що є порушенням правил 

юридичної техніки» [194, с. 5-6]. 

Варто зауважити, що також і в юридичній літературі наявні спроби 

визначити це поняття.  

Так, В. Тимків запропонував уважати, що «публічна служба – це політична 

та професійна діяльність громадян України в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування і їх апаратах та інших недержавних органах, на які 

законами покладено виконання публічних функцій держави» [173, с. 73]. А О.В. 

Бедний переконаний, що «публічна служба є діяльністю, яка здійснюється на 

професійній основі особами, які займають посади в органах публічної влади, 

спрямована на здійснення покладених суспільством через державу на ці органи 

суспільно-важливих (публічних) функцій» [8, с. 14]. 

Зрозуміло, що існує значно більше думок вчених щодо того, як саме слід 

визначати поняття «публічна служба» у контексті юридичних досліджень у цілому 

та адміністративно-правових досліджень зокрема. Але, так як публічна служба у 

цілому не є предметом нашого дисертаційного пошуку, то на підставі наведених 

вище нормативного дослідження та доктринальних дефініцій можна узагальнити, 

які ж саме ознаки притаманні публічній службі.  
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До числа ознак публічної служби, які слід враховувати у дослідженнях 

адміністративно-правового спрямування, доцільно відносити наступні:  

- політичний характер;  

- професійний характер;  

- спрямування на реалізацію функцій і завдань Української держави;  

- орієнтація на публічний інтерес;  

- нематеріальний характер результату діяльності з надання адміністративних 

та інших послуг. 

У контексті дослідження адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування важливо також 

взяти до уваги тези, які узагальнила Л.Р. Біла-Тіунова, досліджуючи публічну 

службу як адміністративно-правову категорію. Відома фахівець з 

адміністративного права запропонувала уважати, що «особливістю законодавства 

про публічну службу є те, що:  

а) відсутній єдиний законодавчий акт, який передбачав би основоположні 

засади публічної служби (поняття, особливості, види, принципи публічної служби, 

поняття та види публічних службовців, способи вступу на публічну службу, 

основи проходження публічної служби, атестація публічних службовців, основні 

підстави припинення публічної служби, відповідальність публічних службовців);  

б) чинне законодавство є некодифікованим, несистемним, розрізненим і 

таким, в якому переважають підзаконні нормативні акти» [11, с. 143]. 

Т.С. Аніщенко запропонувала вести мову про «право публічної служби» в 

системі адміністративного права, розглядаючи його як «підгалузь особливої 

частини адміністративного права» [4, с. 5]. Над питаннями «службового права» 

неодноразово розмірковувала відомий фахівець з адміністративного права Т.О. 

Коломоєць (дивись, наприклад, [63, с. 132;64, с. 150;65, с. 10-15]).  

Відомий вчений – фахівець з адміністративного права В.К. Колпаков 

сформулював, що серед понять «службове право», «право публічної служби», 

«публічно-службове право», «публічне службове право» слід надати перевагу 
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використанню терміна «службове право» [66, с. 120–121], погоджуючись, таким 

чином, з професором Т.О. Коломоєць. Слід відмітити ще низку праць фахівців з 

адміністративного права запорізької галузевої школи з цього питання, а саме 

монографію «Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку», що 

вийшла друком у 2017 році [169], та навчальний посібник «Заохочення у 

службовому праві», який було надруковано у тому ж році [50].  

Також варто додати, що публічна служба в Україні у цілому та служба в 

органах місцевого самоврядування зокрема постійно удосконалюється з 

урахуванням зарубіжного досвіду та найкращих європейських стандартів (дивись, 

наприклад, [155;200]). 

Публічна влада в Україні на сучасному етапі представлена як державною 

владою, так і місцевим самоврядуванням (дивись, наприклад, [212, с. 17;171, с. 

18;88, с. 83], праці інших фахівців з публічного права). 

Таким чином, дослідники справедливо доходять висновку, що публічна 

служба представлена двома такими різновидами, як державна служба та служба в 

органах місцевого самоврядування (дивись, наприклад, [100, с. 109;213, с. 387;88, 

с. 8-10], праці інших фахівців з адміністративного права). 

Л. Стельмащук, аналізуючи співвідношення понять "публічна служба" та 

"державна служба", зауважила, що «державну службу слід розглядати як елемент 

публічної з урахуванням її головної мети - стати повсякденним каналом зв'язку 

держави та народу, їх взаємодії, а також бути лідируючою силою суспільства» [8, 

с. 9]. 

Поняття «державна служба» міститься в такому акті чинного законодавства, 

як Закон України від 10 грудня 2015 року «Про державну службу». Відповідно до 

цього нормативно-правового акту, «державна служба - це публічна, професійна, 

політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій 

держави, зокрема щодо: 

 1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і 

регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому 
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числі розроблення та проведення експертизи проєктів програм, концепцій, 

стратегій, проєктів законів та інших нормативно-правових актів, проєктів 

міжнародних договорів; 

 2) забезпечення реалізації державної політики, виконання 

загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших 

нормативно-правових актів; 

 3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг; 

 4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням 

законодавства; 

 5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за 

їх використанням; 

 6) управління персоналом державних органів; 

 7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених 

законодавством» [118]. 

Варто зазначити, що ця нормативна дефініція поняття «державна служба» на 

сучасному етапі розвитку української юридичної літератури є самою детальною. 

Жодна з інших дефініцій, сформульованих вченими, не є настільки ґрунтовною.  

Наприклад, такі визначення містяться у виданні «Державна служба в 

Україні» авторства Лазор О.Д., Лазор О.Я. [77], у науково-практичному коментарі 

до Закону України «Про державну службу» [91], у підручниках, присвячених 

питанням публічної служби у цілому та державної служби зокрема [56], в інших 

наукових виданнях монографічного характеру та у статтях у наукових журналах 

України.  

Однак, варто зауважити, що державна служба не є предметом нашого 

дослідження, а тому ані ці дефініції, ані наші міркування з їх приводу наводитися 

не будуть.  

Аналізуючи службу в органах місцевого самоврядування у контексті її 

конституційної регламентації, слід взяти до уваги те, що, як влучно сформулював 

відомий фахівець з адміністративного права України Є.В. Додін, адміністративно-
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правове регулювання будь-якої сфери «охоплює цілісну сукупність нормативно-

правових актів, що містять основний масив норм національного права, чи єдність, 

забезпечену передусім встановленими у Конституції принципами, іншими 

вихідними положеннями, та складається з інститутів, функціонально орієнтованих 

на досягнення цілей і ідеалів, позначених в її центральній підсистемі –

законодавстві» [47, с. 71]. 

Отже, відомий фахівець з адміністративного права уважав, що саме 

конституційні вихідні положення у цілому та принципи зокрема мають 

скеровувати адміністративно-правову регламентацію кожного інституту, 

підінституту адміністративного права. З цієї точки зору слід звернути увагу на 

окремі положення Розділу ІІ Конституції України.  

Назва цього розділу – «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина». 

А отже, у ньому йтиметься здебільшого про тих осіб, які наділені правом на 

службу в органах місцевого самоврядування.  

По-перше, у цьому розділі важливим є посилання на загальні положення, що 

стосуються прав людини у цілому.  

Так, речення друге статті 21 передбачає, що «права і свободи людини є 

невідчужуваними та непорушними» [69]. Це є важливим з точки зору того, що усі 

суб’єкти права на службу в органах місцевого самоврядування мають гарантії 

реалізації цього права, які надаються державою та громадянським суспільством. 

Про це свідчить і частина друга, третя статті 22, відповідно до положень, 

закріплених у яких:  

«Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. 

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» [69]. 

По-друге, частина перша статті 22 передбачає, що «права і свободи людини і 

громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними» [69]. А тому, 

попри те, що право на службу в органах місцевого самоврядування як таке 

формально не згадується в Основному Законі, це не означає його відсутність у 
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цілому. Адже у статті 38 йдеться про те, що «громадяни користуються рівним 

правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого 

самоврядування» [69], - а не про право на доступ до служби в органах місцевого 

самоврядування. 

Нарешті, у контексті останнього твердження, важливим є те, як саме 

розуміється принцип рівності у цілому, якщо звертатися по його тлумачення до 

Конституції України 1996 року.  

Цьому питанню в Основному Законі 1996 року присвячено статтю 24. 

Відповідно до її положень: 

«Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з 

чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у 

здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; 

спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням 

пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати 

працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною 

підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток 

та інших пільг вагітним жінкам і матерям» [69].  

Слід зауважити, що в Конституції України 1996 року принцип рівності 

знайшов своє відображення в відповідності до найновіших стандартів прав 

людини міжнародного та європейського рівня.  

Варто зазначити, що конституційний принцип рівності часто справедливо 

іменують «принципом юридичної рівності» або «принципом правової рівності». 

Цей принцип є таким, який охоплює рівність перед законом (у широкому 
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розумінні цього поняття) та рівність перед судом. А тому цілком зрозуміло, чого 

його часто іменують так, як зазначено на початку цього абзацу.  

Принцип рівності є важливим, коли йдеться про будь-яке право людини, і 

право на службу в органах місцевого самоврядування не є виключенням. А те, що 

в Конституції України 1996 року йдеться про «рівне право доступу до служби в 

органах місцевого самоврядування», акцентує увагу на необхідності розуміння 

його сучасної сутності.  

Людиноцентристський напрям сучасного розвитку адміністративного права 

України привертає увагу до того, що особистості для вільного розвитку необхідно 

мати не тільки правовільний простір (громадянське суспільство), але й належний 

рівень рівності у взаємодії з органами публічної влади. У контексті 

досліджуваного питання це означає два основних напрями: 

-по-перше, можливість спілкуватися (звертатися, отримувати відповіді, 

допомогу тощо) з органами місцевого самоврядування, з виборними особами та зі 

службовцями цих органів, при цьому ставлення до кожної особи з боку згаданих 

суб’єктів має бути однаковим;  

-по-друге, за наявності бажання, особа повинна мати рівні з іншими 

можливості бути обраною чи поступити на службу до органів місцевого 

самоврядування.  

В кожному з цих двох випадків принцип рівності є надзвичайно важливим. 

Важко сказати, у першому чи у другому випадку він матиме пріоритетне значення 

зокрема.  

Традиційним для органів публічної влади є те, що вони не вмішуються у 

функціонування інститутів громадянського суспільства. А тому дослідження 

адміністративно-правового регулювання служби в органах місцевого 

самоврядування спрямоване як раз на те, як же якомога більш повно забезпечити 

практичну реалізацію принципу рівності у контексті служби в органах місцевого 

самоврядування.  
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В юридичній літературі поширеною є думка, що принцип рівності полягає у 

наступному:  

«-рівність у правах;  

-рівність «у законі» (формально-юридична рівність);  

- рівний правових захист» [176, с. 19].  

Слід повністю погодитись з таким підходом та продовжити стислий аналіз 

конституційного принципу рівності у тому контексті, який є важливим для 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування.  

Євроінтеграційні прагнення України зумовлюють той факт, що важливим 

документом, коли йдеться про весь розвиток національного законодавства у 

цілому та адміністративного законодавства зокрема, є Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 року. 

У цій Конвенції принципу рівності у цілому присвячена стаття 14 «Заборона 

дискримінації»:  

«Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути 

забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою - статі, раси, кольору шкіри, 

мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального 

походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, 

або за іншою ознакою» [67].  

Також не можна оминути увагою Протокол N 12 до Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, точніше – преамбулу і першу статтю 

цього протоколу. Відповідно до їх положень:  

Держави - члени Ради Європи, які підписали цей Протокол,  

беручи до уваги основоположний принцип, відповідно до якого всі особи є 

рівними перед законом і мають право на рівний захист за законом;  

будучи сповненими рішучості вжити подальших заходів для сприяння 

рівності всіх осіб шляхом колективного застосування загальної заборони 
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дискримінації за допомогою Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, підписаної в Римі 4 листопада 1950 року… 

знову підтверджуючи, що принцип недискримінації не стоїть на заваді 

Державам-учасницям уживати заходів для сприяння повній та реальній рівності, 

якщо ці заходи є об'єктивно й обґрунтовано виправданими, домовилися про таке:  

Стаття 1. Загальна заборона дискримінації  

1. Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без 

дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою статі, раси, кольору 

шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи 

соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, 

народження або за іншою ознакою.  

2. Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади 

за будь-якою ознакою, наприклад за тими, які зазначено в пункті 1» [154]. 

На підставі вищенаведених положень аналізується кожне з прав, що 

захищається Конвенцією 1950 року, якщо є ймовірність порушення принципу 

рівності у конкретному випадку.  

Варто зауважити, що право на службу в органах місцевого самоврядування 

Конвенція 1950 року не захищає. Вона сконцентрована навколо особистих прав, з 

певними винятками, а право на службу в органах місцевого самоврядування 

традиційно належить до прав політичних.  

І тим не менш, розуміння принципу рівності Європейським судом з прав 

людини є надзвичайно важливим у контексті нашого дослідження. А тому, на 

підставі аналізу практики Європейського суду з прав людини щодо застосування 

статті 14 (у тому числі це рішення у справі Eweida and others v. United Kingdom 

(2013) [208], S.A.S. v. France (2015) [215], Konstantin Markin v. Russia (2010) [211], 

Khamtokhu and Aksenchik v. Russia (2017) [210], Sejdic and Finci v. Bosnia and 

Herzegovina (2009) [216], Hamidovic v. Bosnia and Herzegovina (2017) [209], Molla 

Sali v. Greece (2019) [214], Ecis v. Latvia (2019) [207]) було сформульовано 

висновок. А саме: для України важливим є те, що Європейський суд з прав 
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людини при захисті прав людини виходить з того, що принцип рівності наразі 

гарантує визначеність законодавства (тобто, він тісно пов'язаний з принципом 

правової визначеності) та означає:  

- дотримання вимог до визначеності законодавства, у якому має міститися 

принцип рівності;  

- дотримання вимог до визначеності судових рішень, які мають прийматися 

з дотриманням принципу рівності;  

- дотримання вимог до визначеності меж повноважень органів публічної 

влади, які при їх здійсненні мають дотримуватися принципу рівності.  

Також слід запропонувати уточнити тезу, відповідно до якої право на 

службу в органах місцевого самоврядування іменують «конституційним правом» 

(це неодноразово зустрічається у таких працях [201; 202; 173; 103], а також і в 

роботах інших дослідників).  

Слід уважати, що конституційним є право рівного доступу до служби в 

органах місцевого самоврядування. Якщо застосовувати текстуальний підхід до 

вивчення тексту Конституції України як основного джерела галузі 

адміністративного права, то можна стверджувати: право на службу в органах 

місцевого самоврядування, право бути обраним до органів місцевого 

самоврядування прямо не передбачені, але витікають з аналізу тексту Конституції.  

У зв’язку з цим, навряд чи можна погодитись з тим, як В.Костюк пише про 

право на публічну службу. На думку цього дослідника, згадане право є 

«системним, конституційним правом, яке випливає зі змісту права на працю, 

пов’язане із правом на державну службу та службу в органах місцевого 

самоврядування, ... передбачає зайняття посад у публічно-правових інститутах 

влади, передбачає спеціальну процедуру реалізації, передбачає набуття 

правомочностей суб’єкта відповідних відносин, тобто правосуб’єктності 

публічного службовця, зумовлює службово-трудові відносини» [73, с. 23].  
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Навряд чи можна погодитись з тим, що право на публічну службу у цілому 

та (як вже було згадано вище) право на службу в органах місцевого 

самоврядування зокрема є конституційними правами.  

Однак, з процитованого вище фрагменту одної з наукових праць В. Костюка 

можна дійти справедливого висновку, що у контексті аналізу Розділу ІІ 

Конституції України 1996 року слід також звернути увагу і на групу соціальних 

прав людини.  

Так як право на службу в органах місцевого самоврядування передбачає 

трудоустрій на певній посаді, проходження служби чи зайняття виборної посади, 

то варто звернути увагу на право на труд і пов’язані з ним права.  

Праву на працю присвячена стаття 43, перша частина якої встановлює, що 

«кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 

працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується» [69]. Крім того, 

вагомими у контексті аналізу служби в органах місцевого самоврядування будуть 

наступні права, тісно пов’язані з правом на працю та передбачені Конституцією 

України 1996 року:  

- право на належні, безпечні і здорові умови праці (відповідно до частини 

четвертої статті 43);  

- право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом (відповідно до 

частини четвертої статті 43); 

- право на захист від незаконного звільнення (відповідно до частини шостої 

статті 43); 

- право на своєчасне одержання винагороди за працю (відповідно до частини 

сьомої статті 43); 

- право на відпочинок (відповідно до частини першої статті 45 «Кожен, хто 

працює, має право на відпочинок» [69];  

- право на соціальний захист (відповідно до статті 46). 

Крім того, право на службу в органах місцевого самоврядування мають не 

тільки особи, на яких розповсюджуються процитовані вище положення Розділу ІІ. 
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Так, важливим є і Розділ ІІІ Конституції України, назва якого – «Вибори. 

Референдум».  

Справа у тому, що на службі в органах місцевого самоврядування 

розрізняють виборні та інші посади. І на виборні посади в органи місцевого 

самоврядування населенням можуть обиратися ті особи, які мають активне 

виборче право (тобто, до місцевих рад, а також в якості сільських, селищних, 

міських голів).  

А вимоги до осіб, які мають активне виборче право, передбачені у статті 70 

Конституції, яка встановлює, що:  

«Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які 

досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. 

Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними» [69].  

Хотілося б детальніше зупинитися на різниці між виборними та іншими 

посадами на службі в органах місцевого самоврядування. Другий вид посад інколи 

іменують «адміністративними», і варто погодитись з таким підходом.  

Отже, виборні посади передбачають, що особа на цю посаду обирається, у 

той час як для того, щоб зайняти адміністративну посаду, необхідним є акт 

призначення на неї (здебільшого за результатами конкурсу). 

Друга відмінність полягає у тому, що виборні посади обіймають 

здебільшого представники певних політичних партій, у той час як зайняття 

адміністративної посади потребує як раз політичної нейтральності.  

Третя відмінність полягає у тому, як саме здійснюється адміністративно-

правова регламентація правовідносин, пов’язаних з вступом, перебуванням на 

тому чи іншому виді посад, та на припинення перебування на посаді. Для 

адміністративних посад це з числа законів лише Закон України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», а для виборних посад – цей Закон, а також 

додатково ще й Виборчий кодекс України, і Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад». Детальніше ці 
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документи буде охарактеризовано у наступному підрозділі нашого дисертаційного 

дослідження.  

Четверта відмінність полягає у тому, що на адміністративній службі в 

органах місцевого самоврядування наявні ранги для службовців, але аналогічних 

рангів для тих, хто обіймає вибірні посади, не передбачено.  

Нарешті, максимальний вік для тих, хто знаходиться на адміністративній 

службі в органах місцевого самоврядування, становить 65 років, у той самий час 

як для тих, хто обіймає вибірні посади в органах місцевого самоврядування, він не 

передбачається.  

Варто зауважити з цього питання ще й те, що поняття «службова кар’єра» 

фахівці з адміністративного права застосовують лише по відношенню до тих осіб, 

які знаходяться на адміністративних посадах в органах місцевого самоврядування 

[12, с. 5-6]. По відношенню до осіб, які обіймають виборні посади в органах 

місцевого самоврядування слід зазначити, що їхнє знаходження на посаді 

обмежено певним строком (на відміну від тих осіб, які займають адміністративні 

посади).  

Таким чином, можна підвести проміжний підсумок. Отже, положення 

Розділу ІІ Конституції України 1996 року про службу в органах місцевого 

самоврядування стосуються людиноцентристського виміру цього інституту. Слід 

запропонувати поділяти ці положення на три групи:  

а) загальні положення про публічну владу у цілому та місцеве 

самоврядування зокрема;  

б) загальні положення про права людини у контексті суб’єктів права на 

службу в органах місцевого самоврядування (принцип рівності та інші, політичні 

права, соціальні права у частині права на труд, права на відпочинок тощо, пасивне 

виборче право);  

в) положення про службу в органах місцевого самоврядування.  

 Варто підкреслити, що в тексті Основного Закону України 1996 року значно 

більше уваги приділяється державній службі, ніж службі в органах місцевого 
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самоврядування (наприклад, передбачено, що основи державної служби 

регламентуються виключно законами України, а щодо служби в органах місцевого 

самоврядування – ні.  

На підставі вищезазначеного, слід рекомендувати викласти пункт 12 статті 

92 Конституції України у наступній редакції:  

«Стаття 92. Виключно законами України визначаються: … 

 12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи публічної 

служби (державної служби та служби в органах місцевого самоврядування), 

організації державної статистики та інформатики».  

На цьому ті положення Конституції України 1996 року, на які доцільно було 

звернути увагу при дослідженні адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування, слід уважати 

вичерпаними.  

Хоча, в юридичній літературі існують і інші думки. Так, Ю.П. Битяк 

особливо підкреслив роль Конституції 1996 року у регламентації правовідносин, 

пов’язаних з публічною службою. Зокрема, з числа статей, які не було 

перераховано вище, він відзначив такі:  

«-у ст. 8 визначено, що «в Україні визнається і діє принцип верховенства 

права; 

-принцип законності закріплений у ст. 19 – «органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і 

законами України»;  

-важливого значення має ст. 92 Конституції України, котра передбачає, що 

виключно законами України визначаються: організація і діяльність органів 

виконавчої влади, а також основи державної служби (ч. 1 п. 12); засади цивільно-

правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або 

дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них (ч. 1 п. 22) та ін.; 



39 

-у ч. 2 ст. 92 закріплено, що виключно законами України встановлюються 

державні нагороди, військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні 

звання» [9, с. 12-13].  

На наш погляд, більшість з цих положень має дуже загальний характер – 

наприклад, щодо принципу законності, щодо принципу верховенства права. 

Настільки загальні положення навряд чи доцільно включати до огляду 

спеціального законодавства про публічну службу у цілому та про службу в 

органах місцевого самоврядування зокрема.  

В якості проміжного висновку слід рекомендувати при дослідженнях стану 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування враховувати такі, що їх конкретизують, рішень 

Конституційного Суду України.  

Як зазначив відомий фахівець з питань публічної служби О.Ю. 

Оболенський, «важливим джерелом права про публічну службу є рішення 

Конституційного Суду України з питань публічної служби. Слід зазначити, що 

кількість таких рішень останнім часом суттєво збільшилася, що свідчить про 

необхідність удосконалення законодавства про публічну службу, і, насамперед, 

прийняття узагальнюючого закону про публічну службу, який передбачав би її 

основні положення» [95, с. 145]. 

Як відмічає відомий фахівець з питань діяльності Конституційного Суду 

України М.В. Савчин, наявність цього органу конституційної юрисдикції 

(єдиного) є вкрай важливою для захисту конституційних прав і свобод людини в 

Україні [159;161], для розуміння положень Конституції України 1996 року 

[162;163;158;160].  

Варто звернути увагу на низку рішень Конституційного Суду України, які 

стосуються служби в органах місцевого самоврядування як безпосередньо, так і 

опосередковано (наприклад, якщо йдеться про державну службу). Відповідно до 

цього поділу доцільно запропонувати при адміністративно-правових 

дослідженнях регулювання службових правовідносин в органах місцевого 
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самоврядування угруповувати відповідні рішення Конституційного Суду України 

наступним чином:  

а) рішення, у тексті яких розглядаються питання безпосередньо служби в 

органах місцевого самоврядування; 

б) рішення, у тексті яких розглядаються питання, що опосередковано 

стосуються служби в органах місцевого самоврядування.  

До числа рішень Конституційного Суду України, у тексті яких 

розглядаються питання безпосередньо служби в органах місцевого 

самоврядування, слід віднести наступні:  

- рішення у справі про сумісництво посад народного депутата України і 

міського голови;  

- рішення у справі щодо статусу депутатів рад; 

- рішення у справі про особливості здійснення виконавчої влади та 

місцевого самоврядування у місті Києві;  

- рішення у справі про граничний вік перебування на державній службі та на 

службі в органах місцевого самоврядування;  

- рішення у справі про поєднання посади в місцевій державній адміністрації 

з мандатом депутата місцевої ради. 

Частина перша статті 38 Конституції України, яка передбачає, що 

«громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у 

всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування» [69], зазнавала 

свого офіційного тлумачення у 1999 році.  

При аналізі рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року N 

7-рп/99 у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України і 

виконавчого комітету Вінницької міської ради щодо офіційного тлумачення 

положень статей 38, 78 Конституції України, статей 1, 10, 12, частини другої 

статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (справа про 

сумісництво посад народного депутата України і міського голови), з точки зору 
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проведення адміністративно-правового дослідження регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування слід звернути увагу на 

наступне.  

Воно стосується не усіх громадян, які прагнуть реалізувати право на службу 

в органах місцевого самоврядування, а лише тих, які претендують на виборні 

посади. У цьому рішенні сформульовано кілька важливих дефініцій (наприклад, 

поняття «міській голова»), а також визначено, що усі виборні посадові особи 

органів місцевого самоврядування мають представницький мандат, а тому не 

можуть водночас обіймати ще одну виборну посаду. 

Аналізуючи підстави звернення, єдиний орган конституційної юрисдикції 

відмітив, що «У конституційних поданнях народних депутатів України і 

виконавчого комітету Вінницької міської ради зазначається, що згідно з частиною 

першою статті 38 Конституції України громадяни мають право вільно обирати і 

бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Посилаючись на це положення і положення Основного Закону про те, що 

конституційні права і свободи людини і громадянина гарантуються і не можуть 

бути скасовані (частина друга статті 22), а також не можуть бути обмежені, крім 

випадків, передбачених Конституцією України (частина перша статті 64), суб'єкти 

права на конституційне подання стверджують, що "громадянам надано право бути 

обраними одночасно як до органів державної влади (в даному випадку - до 

Верховної Ради України), так і до органів місцевого самоврядування"» [191].  

Ознайомлення з подальшими частинами Рішення свідчить про те, що 

нормативне підґрунтя цього Рішення дещо застаріло – у ньому йдеться не про 5-

річний, а про 4-річний строк повноважень представницьких органів публічної 

влади – як Верховної Ради України, так і місцевих рад, і сільських, селищних, 

міських голів. Однак, це аж ніяк не зачіпає сутнісну сторону цього рішення.  

Щодо поставленого запитання, Конституційний Суд України «дійшов 

висновку, що положення частини першої статті 38 Конституції України, за яким 

громадяни мають право "вільно обирати і бути обраними до органів державної 
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влади та органів місцевого самоврядування", в контексті положень частини другої 

статті 78 Конституції України треба розуміти так, що громадянину України 

надано право вільно бути обраним до будь-якого органу державної влади, зокрема 

до Верховної Ради України, до органу місцевого самоврядування - сільської, 

селищної, міської, районної, обласної ради, а також бути обраним сільським, 

селищним, міським головою, але реалізувати набутий представницький мандат 

громадянин може тільки в одному з цих органів чи на посаді сільського, 

селищного, міського голови» [191]. 

На цьому завершується перша частина мотивувальної частини аналізованого 

Рішення.  

Однак, з точки зору дослідження адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування, представляє 

інтерес також і друга частина мотивувальної частини аналізованого Рішення.  

У ній єдиний орган конституційної юрисдикції аналізує питання про 

офіційне тлумачення понять "представницький мандат" та "державна служба". У 

контексті нашого дослідження представляє інтерес перше поняття, тобто 

"представницький мандат".  

Так, аргументуючи свою позицію з цього питання, «Конституційний Суд 

України дійшов висновку, що термін "представницький мандат" обов'язково 

пов'язаний з обранням особи на посаду, зокрема, народним депутатом України чи 

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом сільської, 

селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради з наданням їй 

відповідних повноважень, в тому числі виступати від імені виборців. Згідно з 

Конституцією України представницький мандат мають народні депутати України 

(частина друга статті 78), Президент України (частина четверта статті 103), 

депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також депутати 

сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, що прямо зумовлено 

представницьким характером цих органів (статті 136, 140, 141). Міський голова є 

головною посадовою особою територіальної громади міста (частина перша статті 
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12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні") з представницьким 

мандатом. Наявність представницького мандата міського голови зумовлена 

насамперед його безпосереднім обранням територіальною громадою міста» [191]. 

На підставі аналогічних міркувань Конституційний Суд України 

сформулював і визначення поняття «міський голова», яке міститься у четвертій 

частині аналізованого рішення. Єдиний орган конституційної юрисдикції дійшов 

висновку, що мандат цієї посадової особи має представницький характер.  

Не менш важливим при проведенні адміністративно-правового дослідження 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування є 

врахування Рішення Конституційного Суду України від 1З травня 1998 року N 6-

рп/98 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо 

офіційного тлумачення положень статей 3 та 5 Закону України "Про статус 

депутатів місцевих Рад народних депутатів" (справа щодо статусу депутатів рад).  

У тексті Рішення узагальнено та констатовано, що «підставою для розгляду 

справи, згідно зі статтею 93 Закону України "Про Конституційний Суд України", є 

практична необхідність в офіційній інтерпретації положень статей 3 та 5 Закону 

України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів", зокрема щодо 

порядку дострокового припинення повноважень депутатів відповідно до частини 

першої статті 3 цього Закону та можливості поєднання депутатського мандата із 

зайняттям посад перших заступників та заступників керівників структурних 

підрозділів міської та районних у місті Києві державних адміністрацій» [188]. 

Це рішення належить до числа перших рішень Конституційного Суду 

України, а тому воно є досить невеликим за обсягом, мотивувальна частина цього 

Рішення є дуже стислою.  

З цією точки зору більший інтерес представляють більш сучасні рішення 

єдиного органу конституційної юрисдикції. А тому доцільно одразу перейти до 

цікавих положень резолютивної частини.  

Так, частина перша резолютивної частини рішення містить пропозицію 

«Вважати, що депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, 
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обласної ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої 

влади чи на іншій посаді, на яку поширюється дія Конституції та законів України 

щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на 

цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, 

селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, 

обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх 

виконавчих органах та апараті» [188]. 

Слід зазначити, що це рішення є важливим з точки зору визначення 

можливостей сумісництва для осіб, що перебувають на виборних посадах в 

органах місцевого самоврядування. Завдяки положенням резолютивної частини 

цього Рішення їхній статус набув більшої правової визначеності.  

Вельми подібні міркування щодо можливості суміщати депутатський мандат 

з іншими видами активності викладено у Рішенні Конституційного Суду України 

від 13 травня 1997 року про офіційне тлумачення статей 58, 78, 79, 81 Конституції 

України та статей 243-21, 243-22,243-25 Цивільного процесуального кодексу 

України (у справі щодо несумісності депутатського мандата). 

У цьому Рішенні посадові особи місцевого самоврядування та органи 

місцевого самоврядування взагалі не згадуються. Проте, важливими є міркування 

щодо природи мандату в Україні, які уміщені у резолютивній частині цього 

Рішення. Вони за аналогією можуть бути застосовані до виборних посадових осіб 

місцевого самоврядування.  

Насамперед, йдеться про наступні положення:  

«Словосполучення "інші види діяльності", яке вживається у частині 

четвертій статті 81 Конституції України, потрібно розуміти так, що ним 

охоплюються як види діяльності, передбачені частиною другою статті 78, так і 

види діяльності, які згідно з частиною третьою статті 78 Конституції України 

встановлюються законом.  

Частина третя статті 81 Конституції України, яка передбачає порядок 

дострокового припинення повноважень народного депутата України за рішенням 
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Верховної Ради України, стосується виключно випадків, передбачених частиною 

другою статті 81 Конституції України, і не поширюється на випадки, передбачені 

частиною другою статті 78 Конституції України» [144]. 

Зі змісту наведеної вище цитати очевидно, що аналогічні міркування є 

доречними і щодо виборних посадових осіб, які знаходяться на службі в органах 

місцевого самоврядування.  

Ще одною важливою справою, вирішеною Конституційним Судом України, 

яка має безпосереднє відношення до аналізованої нами проблеми, є справа про 

особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті 

Києві.  

Може здаватися, що це Рішення має обмежену сферу застосування. Однак, 

воно по-перше, стосується служби в органах місцевого самоврядування у частині 

виборних посад, а по-друге – логіка міркувань Конституційного Суду України як 

єдиного органу конституційної юрисдикції є завжди цікавою.  

Отже, варто перейти до аналізу Рішення Конституційного Суду України у 

справі за конституційним поданням Президента України та конституційним 

поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень 

частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, 

частин першої, другої, третьої статті 140, частини другої статті 141 Конституції 

України, статті 23, пункту 3 частини першої статті 30 Закону України "Про 

державну службу", статей 12, 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону 

України "Про столицю України - місто-герой Київ", статей 8, 10 Закону України 

"Про місцеві державні адміністрації", статті 18 Закону України "Про службу в 

органах місцевого самоврядування" (справа про особливості здійснення 

виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві) від 25 грудня 2003 

року N 21-рп/2003.  

Відповідно до вступної частини цього Рішення, «Суб'єкт права на 

конституційне подання - Президент України - звернувся до Конституційного Суду 
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України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частин першої, 

другої, третьої, четвертої статті 118, частин першої, другої, третьої статті 140, 

частини другої статті 141 Конституції України, статті 23, пункту 3 частини першої 

статті 30 Закону України "Про державну службу", статті 10, частини другої статті 

13, статті 16, пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про 

столицю України - місто-герой Київ", статей 8, 10 Закону України "Про місцеві 

державні адміністрації", статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статті 18 Закону України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування" з питань:  

 - "Чи має бути звільнено голову Київської міської державної адміністрації з 

посади у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі 

з урахуванням того, що він одночасно є Київським міським головою?» [190]. 

Інші питання, поставлені перед єдиним органом конституційної юрисдикції, 

не є важливими у контексті нашого дослідження.  

Щодо сформульованого питання, слід наголосити на тому, що при його 

аналізі Конституційний Суд України звернувся до цілої низки документів, частина 

з яких є нормативно-правовими актами, а частина – індивідуально-правовими. 

Індивідуально-правові акти здебільшого стосуються особи, яка та той час займала 

посаду Київського міського голови (О. Омельченка).  

Аргументовано мотивувавши свої міркування та посилаючись на позиції 

фахівців органів публічної влади та вищих навчальних закладів України, в яких є 

юридичні факультети, Суд дійшов такого висновку:  

«Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, 

обрана Київським міським головою, яка Президентом України призначається 

головою Київської міської державної адміністрації. Як голова Київської міської 

державної адміністрації Київський міський голова з питань здійснення виконавчої 

влади є відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів 

України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України.  
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На посадову особу, яка є Київським міським головою і одночасно головою 

Київської міської державної адміністрації, не поширюються вимоги про 

граничний вік перебування на державній службі, передбачені частиною першою 

статті 23 Закону України "Про державну службу".  

Київський міський голова є посадовою особою місцевого самоврядування. 

Відповідно ж до положень частини першої статті 18 Закону України "Про службу 

в органах місцевого самоврядування" граничний вік перебування на службі в 

органах місцевого самоврядування не поширюється на посадових осіб місцевого 

самоврядування, які обираються на відповідні посади» [190]. 

Таким чином, стає очевидним, чому єдиний орган конституційної 

юрисдикції в резолютивній частині свого рішення щодо аналізованого питання 

передбачив: «на посадову особу, яка є Київським міським головою і одночасно 

головою Київської міської державної адміністрації, не поширюються вимоги про 

граничний вік перебування на державній службі» [190]. 

Нарешті, дуже важливим є Рішення Конституційного Суду України у справі 

за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень статті 23 Закону України "Про 

державну службу", статті 18 Закону України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування", статті 42 Закону України "Про дипломатичну службу" (справа 

про граничний вік перебування на державній службі та на службі в органах 

місцевого самоврядування) від 16 жовтня 2007 року N 8-рп/2007.  

Так, «суб'єкт права на конституційне подання - 47 народних депутатів 

України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути 

питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 

статті 23 Закону України "Про державну службу", статті 18 Закону України "Про 

службу в органах місцевого самоврядування", статті 42 Закону України "Про 

дипломатичну службу", відповідно до яких граничний вік перебування на 

державній службі, на службі в органах місцевого самоврядування, а також на 
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дипломатичній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок» 

[187]. 

Цілком зрозумілою є позиція суб’єктів права на конституційне подання, 

виходячи зі змісту Рішення. У цілому можна узагальнити, що суб’єкт права на 

конституційне подання у справі про граничний вік перебування на державній 

службі та на службі в органах місцевого самоврядування керується сучасним 

розумінням принципу рівності, і стверджує, що працівники, які працевлаштовані 

на інших посадах, ніж посади в органах місцевого самоврядування і органах 

державної влади, знаходяться не в рівних умовах (вікових) у порівнянні з 

останніми.  

Єдиний орган конституційної юрисдикції узагальнив цю позицію у 

мотивувальній частині Рішення у справі про граничний вік перебування на 

державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування таким чином:  

«Народні депутати України вважають, що зазначені положення цих законів 

ставлять громадян, які однаковою мірою відповідають вимогам професійної 

правосуб'єктності, у нерівні правові умови щодо зайняття одних і тих самих посад 

виключно за ознакою віку і таким чином обмежують встановлені Конституцією 

України гарантії рівних можливостей реалізації конституційного права громадян 

на працю.  

З посиланням на частину другу статті 24 Конституції України автори 

конституційного подання стверджують, що вік слід відносити саме до "інших 

ознак", за якими не може бути встановлено обмежень прав і свобод громадян.  

Як зазначають народні депутати України, робота працівників органів 

місцевого самоврядування, … незалежно від посад, які вони займають, не 

обумовлена особливими вимогами, умовами або правилами професійної 

діяльності, які б слугували об'єктивним обґрунтуванням встановлення вікових 

обмежень для її виконання.  

 На думку суб'єкта права на конституційне подання, вікові обмеження, 

передбачені оспорюваними положеннями зазначених законів, не гуртуються на 
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спеціальних вимогах щодо зайняття посад, є дискримінаційними щодо реалізації 

права на працю, а тому суперечать частинам першій, другій статті 24, частині 

другій статті 38, частинам першій, другій статті 43 Конституції України» [187]. 

Отже, суб'єкт права на конституційне подання детально підійшов до 

аргументації свого подання до єдиного органу конституційної юрисдикції в 

Україні. 

Тим не менш, одразу слід зазначити, що ця справа була вирішена не на 

користь заявників (суб'єкта права на конституційне подання).  

У мотивувальній частині свого Рішення у цій справі Суд аргументував 

незгоду з ініціативною групою народних депутатів України таким чином:  

«Відповідно до частин першої, другої статті 43 Конституції України кожен 

має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку 

він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для 

повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у 

виборі професії та роду трудової діяльності.  

 Конституційне право громадян на працю означає можливість кожного 

заробляти собі на життя працею, вільно вибирати професію чи спеціальність 

відповідно до своїх здібностей і бажань, реалізовувати свої бажання щодо 

зайняття працею за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, 

організації незалежно від форм власності або самостійно забезпечувати себе 

роботою» [187]. 

Слід звернути особливу увагу на зв'язок між правом на службу в органах 

місцевого самоврядування та правом на працю. Цей зв'язок підкреслено у рішенні 

у справі про граничний вік перебування на державній службі та на службі в 

органах місцевого самоврядування, та його слід враховувати при здійсненні 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування. На цьому зв’язку важливо наголосити тому, що 

здебільшого право на службу в органах місцевого самоврядування розглядають як 

складову права на участь в управлінні державними та місцевими справами, та 
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акцентують увагу до його належності до політичних прав. Це робить логічним 

звернення до конституційного законодавства, але не менш важливим є 

застосування положень трудового законодавства для надання згаданим 

дослідженням комплексності та глибини.  

Повертаючись до тексту аналізованого Рішення, ще раз наголосимо, що 

«Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування є одним з видів 

трудової діяльності громадян» [187]. 

Крім того, у Рішенні в аналізованій справі є ще одне важливе положення, 

яке слід врахувати при дослідженні адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування. Воно стосується 

тісного зв’язку між нормативною регламентацією служби в органах місцевого 

самоврядування та державної служби, яку відмітив єдиний орган конституційної 

юрисдикції.  

Зокрема, у Рішенні зазначено, що «порівняльний аналіз положень законів 

України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого 

самоврядування" дає підстави стверджувати про єдиний підхід законодавця до 

проходження служби як в органах державної влади, так і в органах місцевого 

самоврядування» [187]. 

Вказане твердження є ще одним аргументом на користь того, щоб 

застосовувати за аналогією для регламентації служби в органах місцевого 

самоврядування тих положень та рішень, які вже успішно виправдали себе по 

відношенню до регламентації державної служби (і навпаки).  

Нарешті, представляє інтерес те, як саме Конституційний Суд України 

вирішив поставлене перед ним питання.  

Аргументуючи свій висновок з означеної проблеми, єдиний орган 

конституційної юрисдикції підкреслив, що:  

«Право рівного доступу до державної служби, а також до служби в органах 

місцевого самоврядування є юридичною можливістю і не означає його негайної і 

беззастережної реалізації.  
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 Доцільність законодавчого встановлення граничного віку перебування на … 

службі в органах місцевого самоврядування, обумовлена завданнями і функціями 

цих органів, особливим характером їх діяльності. … 

Отже, встановлення законодавцем граничного віку перебування на 

відповідній службі є питанням соціальної або економічної доцільності. Особливі 

правила та умови, засновані на специфічних вимогах до праці, не обмежують 

право на працю і гарантію рівних можливостей у виборі професії та роду трудової 

діяльності» [187]. 

На підставі цього Конституційний Суд України вирішив: «визнати такими, 

що відповідають Конституції України (є конституційними), положення … статті 

18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 

2001 року N 2493-III з наступними змінами, … якими встановлено граничний вік 

перебування на державній службі, на службі в органах місцевого самоврядування 

та на дипломатичній службі» [187]. 

Варто відмітити, що інколи рішення Конституційного Суду України є доволі 

спірними для юридичної спільноти. Але щодо цього Рішення критичних статей та 

публікацій не спостерігалося.  

Нарешті, доцільно проаналізувати також і Рішення Конституційного Суду 

України  у справі за конституційним поданням 49 народних  депутатів України 

щодо відповідності Конституції України  (конституційності) положення частини 

другої статті 12  Закону України "Про місцеві державні адміністрації"  (справа про 

поєднання посади в місцевій державній адміністрації з мандатом депутата 

місцевої ради) від 4 грудня 2001 року  N 16-рп/2001.  

Рішення у справі про поєднання посади в місцевій державній адміністрації з 

мандатом депутата місцевої ради представляє інтерес тому, що воно надає 

можливість краще зрозуміти природу мандата депутата місцевої ради, а також і 

правовий статус особи, яка знаходиться на публічній службі (у випадку, 

проаналізованому Конституційним Судом України – на державній службі). Але 
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відповідні положення за аналогією можуть бути використані і для служби в 

органах місцевого самоврядування.  

У вступній частині зазначено, що «суб'єкт права на конституційне подання - 

народні депутати України - звернувся до Конституційного Суду України з 

клопотанням визнати неконституційним положення частини другої статті 12 

Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року N 586-

XIV  стосовно заборони головам місцевих державних адміністрацій, їх 

заступникам, керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів 

місцевих державних адміністрацій мати представницький мандат депутата 

місцевої ради, таким, що "обмежує гарантоване статтею 38 Конституції України 

конституційне право громадян вільно обирати і бути обраними до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування"» [189]. 

Таким чином, фактично йдеться про реалізацію пасивного виборчого права і 

права доступу до служби в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування. Враховуючи наявність на службі в органах місцевого 

самоврядування як посад політичних, так і адміністративних, це рішення є доволі 

показовим для громадян України, які осмислюють можливість реалізації обох цих 

прав одночасно.  

При винесенні рішення за цією Справою Конституційний Суд України взяв 

до уваги, що «частиною другою статті 12 Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації" встановлено, зокрема, що голови місцевих державних 

адміністрацій, їх заступники, керівники управлінь, відділів, інших структурних 

підрозділів місцевих державних адміністрацій не можуть бути народними 

депутатами України або мати інший представницький мандат… право бути 

обраним не тотожне праву мати відповідний представницький мандат, яке набуває 

громадянин, обраний за результатами голосування на виборах: саме він має право 

отримати мандат або відмовитися від нього» [189].  

Включення до нашого дослідження цього зауваження є важливим тому, що 

предметом дослідження не є аналіз питань, пов’язаних зі створенням та діяльністю 
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місцевих державних адміністрацій. А тому, вказати на існуюче правове 

регулювання у цій сфері важливо.  

Що ж до резолютивної частини Рішення, то Конституційний Суд погодився 

з ініціаторами розгляду справи та визнав оспорювані положення такими, що не 

відповідають Основному Закону України 1996 року. Це рішення мотивовано 

наступним чином:  

«зазначене у конституційному поданні положення частини другої статті 12 

Закону України "Про місцеві державні адміністрації", за яким голови місцевих 

державних адміністрацій, їх заступники, керівники управлінь, відділів, інших 

структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не можуть "мати 

інший представницький мандат", не обмежує передбаченого частиною першою 

статті 38 Конституції України права громадян бути обраними до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування.  

Разом з тим на громадян, що займають посади голів місцевих державних 

адміністрацій, їх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних 

підрозділів місцевих державних адміністрацій, поширюються й інші обмеження, 

які у передбачених Конституцією України випадках встановлюються законом. 

Так, відповідно до частини другої статті 42 Конституції України обмежується 

законом підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. Але можливість обмеження 

законом права цих осіб бути обраними і мати представницький мандат депутата 

місцевої ради Конституцією України не передбачена» [189]. 

Слід зазначити, що це Рішення має пряме відношення до тих осіб, яке 

займають виборні посади в органах місцевого самоврядування, та опосередковане 

– до тих, які займають адміністративні посади у цих органах (тобто, по 

відношенню до останніх воно може бути застосовано за аналогією).  

Резюмуючи, слід зазначити, що до числа рішень Конституційного Суду 

України, у тексті яких розглядаються питання, що опосередковано стосуються 

служби в органах місцевого самоврядування, слід віднести наступні:  
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- рішення у справі щодо несумісності депутатського мандата;  

- рішення у справі про віковий ценз;  

- рішення у справі про атестацію державних службовців;  

- рішення у справі про граничний вік кандидата на посаду керівника вищого 

навчального закладу, інші. 

Перше з вищенаведених рішень вже було стисло охарактеризовано у цій 

частині нашого дослідження.  

Що ж до інших рішень Конституційного Суду України, то проаналізувати ці 

рішення було б більш доцільно у подальших частинах нашого дисертаційного 

дослідження. Адже вони безпосередньо не стосуються служби в органах місцевого 

самоврядування. А продемонструвати аналогії та інші логічні зв’язки зі службою в 

органах місцевого самоврядування було б більш доречно, коли відповідні 

проблеми будуть аналізуватися у науковому контексті служби в органах місцевого 

самоврядування.  

 

1.2. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування законами України: 

спеціальні закони 

 

Враховуючи значний обсяг положень законів, якими здійснюється 

адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування, слід на початку підрозділу запропонувати поділити їх 

на дві групи.  

Перша група містить закони, які містять адміністративні норми про службу 

в органах місцевого самоврядування. До цієї групи у першу чергу варто віднести:  

- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07 

червня 2001 року;  

- Кодекс адміністративного судочинства України;  
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- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 

року;  

- Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15 січня 

1999 року;  

- Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, інші.  

Друга група містить закони, які містять норми інших галузей права про 

службу в органах місцевого самоврядування. 

- Кодекс законів про працю України (переважно норми трудового права); 

- Виборчий кодекс України (переважно норми конституційного права);  

- Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 року 

(переважно норми конституційного права), інші. 

Д.С. Припутель уважає, що «новітній етап у формуванні службового права 

розпочався у ХХІ столітті і триває і до цього часу. Цей етап можна вважати 

етапом активного формування  службового  права, поглиблення  наукових  

досліджень  з  проблематики  службового права, посилення спеціалізації таких 

досліджень, залучення широкого кола фахової наукової  громадськості  до  

активного  наукового  пошуку  векторів  подальшого  розвитку службового  права.  

Саме  у  цей  період  не  тільки  збільшується  кількість    різноманітних наукових 

робіт зі службового права, але й проводиться ціла серія тематичних  наукових, 

науково-практичних  заходів,  виокремлюються  пріоритети  наукових  

тематичних  досліджень  на  рівні  Національної  академії  правових  наук  

України,  активізується  співпраця наукової  спільноти  із  юристами-практиками  

та  іншими  зацікавленими  суб’єктами  правовідносин у напрямку формування 

нової теорії службового права» [108, с. 199]. Варто додати, що такий розвиток 

досліджень про публічну службу у цілому та службу в органах місцевого 

самоврядування зокрема свідчить про активну нормотворчість у цій сфері. А отже, 

відповідні норми можуть потребувати свого подальшого удосконалення з метою 

підвищення ефективності їхнього впливу на суспільні відносини.  
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Найбільш ґрунтовним законом, який повністю присвячено аналізованому у 

нашому дослідженні питанню, є  Закон України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» від 7 червня 2001 року.  

Преамбула до цього нормативно-правового акту окреслює сферу його 

правового регулювання. Так, «цей Закон регулює правові, організаційні, 

матеріальні та соціальні умови реалізації громадянами України права на службу в 

органах місцевого самоврядування, визначає загальні засади діяльності посадових 

осіб місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії 

перебування на службі в органах місцевого самоврядування» [150]. 

Варті уваги положення перших статей Закону, у яких:  

-надано визначення поняття «служба в органах місцевого самоврядування» - 

«це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають 

посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію 

територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих 

повноважень органів виконавчої влади, наданих законом» [150];  

-сформульовані обмеження у дії цього Закону за колом осіб – а саме, що «дія 

цього Закону не поширюється на технічних працівників та обслуговуючий 

персонал органів місцевого самоврядування» [150]. 

Відповідні положення важливо врахувати при аналізі адміністративно-

правового регулювання службових правовідносин в органах місцевого 

самоврядування. 

Цей Закон складається з 7 розділів, серед яких:  

-Розділ  I «Загальні положення»;  

- Розділ II «Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування»;  

- Розділ III «Проходження служби в органах місцевого самоврядування, 

службова кар’єра»;  

- Розділ IV «Припинення служби в органах місцевого самоврядування»;  

- Розділ V «Матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб 

місцевого самоврядування»;  
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- Розділ VI «Відповідальність за порушення законодавства про службу в 

органах місцевого самоврядування»;  

- Розділ VII «Прикінцеві та перехідні положення».  

Ознайомлення зі структурою цього Закону одразу вказує на певний 

дисбаланс у його архітектоніці.  

Так,  Розділ III озаглавлено «Проходження служби в органах місцевого 

самоврядування, службова кар’єра», а  Розділ IV - «Припинення служби в органах 

місцевого самоврядування». Однак, для того, щоб проходити службу в органах 

місцевого самоврядування та припинити її, необхідно спочатку вступити на цю 

службу. Але, окремий розділ, присвячений цьому важливому суб’єктивному праву 

громадян України, у Законі «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

відсутній.  

У зв’язку з цим, громадянам України, які планують вступити на цю службу, 

може бути доволі важко орієнтуватися у чинному законодавстві України, 

відшукувати положення з цього питання. Варто запропонувати доповнити Закон 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» Розділом ІІ1 з назвою «Вступ 

на службу в органи місцевого самоврядування».  

До цього Розділу можна віднести наступні положення чинного Закону «Про 

службу в органах місцевого самоврядування»:  

- усі положення, що зараз містяться у статті 5 «Право на службу в органах 

місцевого самоврядування» (це стаття Розділу  I «Загальні положення»); 

фактично, у них йдеться не про право на службу в органах місцевого 

самоврядування з класичної точки зору щодо його структури (об’єкт права, 

суб’єкти права, зміст права), а про вимоги щодо доступу до служби в органах 

місцевого самоврядування. Варто додати, що у статті 5 ці вимоги викладено лише 

частково);  

- усі положення, що зараз містяться у статті 12 «Обмеження, пов’язані з 

прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням 

служби» (це стаття Розділу III «Проходження служби в органах місцевого 
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самоврядування, службова кар’єра»); фактично, це друга частина вимог до тих 

осіб, які прагнуть реалізувати своє право доступу до служби в органах місцевого 

самоврядування – а перша частина вимог викладена у згаданій вище статті 5 цього 

ж Закону;  

- усі положення, що зараз містяться у статті 10 «Прийняття на службу в 

органи місцевого самоврядування» (це стаття Розділу III «Проходження служби в 

органах місцевого самоврядування, службова кар’єра»); 

- усі положення, що зараз містяться у статті 11 «Присяга посадових осіб 

місцевого самоврядування» (це стаття Розділу III «Проходження служби в органах 

місцевого самоврядування, службова кар’єра»).  

Змістовно найбільш цікаві у контексті адміністративно-правового  

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування 

положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 

7 червня 2001 року буде охарактеризовано у подальших частинах нашого 

дослідження.  

Зараз варто лише звернути увагу та також варто зауважити, що чинний 

Закон «Про державну службу» є набагато більш детальним, ніж Закон «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року. У Таблиці 

1.1 міститься порівняння структури аналізованих Законів.  

 

Таблиця 1.1. 

Порівняльна таблиця структури Закону України  від 10 грудня 2015 

року «Про державну службу» і Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року 

Закон України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» 

від 7 червня 2001 року 

Закон України  від 10 грудня 2015 

року «Про державну службу» 

Розділ  I «Загальні положення» Розділ  I «Загальні положення» 
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Розділ II «Правовий статус посадових 

осіб місцевого самоврядування» 

Розділ II «Правовий статус 

державного службовця» 

 Розділ ІІІ «Управління державною 

службою» 

 Розділ IV «Вступ на державну 

службу» 

Розділ III «Проходження служби в 

органах місцевого самоврядування, 

службова кар’єра» 

Розділ V «Службова кар’єра» 

 Розділ VIІ «Робочий час і час 

відпочинку державного службовця. 

Відпустки» 

Розділ IV «Припинення служби в 

органах місцевого самоврядування» 

Розділ ІХ «Припинення державної 

служби» 

Розділ V «Матеріальне та соціально-

побутове забезпечення посадових осіб 

місцевого самоврядування» 

Розділ VI «Оплата праці, заохочення, і 

соціальні гарантії» 

Розділ VI «Відповідальність за 

порушення законодавства про службу 

в органах місцевого самоврядування» 

Розділ VIІІ «Дисциплінарна та 

матеріальна відповідальність 

державних службовців» 

 Розділ Х «Особливості проходження 

державної служби в окремих 

державних органах. Патронатна 

служба» 

Розділ VII «Прикінцеві та перехідні 

положення» 

Розділ ХI «Прикінцеві та перехідні 

положення» 

 

Резюмуючи, варто зазначити: Закон України  від 10 грудня 2015 року «Про 

державну службу» є набагато більш детальним, ніж Закон «Про службу в органах 
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місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року. Слід рекомендувати включити 

до Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» до викладення його 

у новій редакції щонайменше положення про:  

-орган державної влади, яким здійснюється загальне управління службою в 

органах місцевого самоврядування (на зразок Розділу ІІІ «Управління державною 

службою» Закону України  від 10 грудня 2015 року «Про державну службу»;  

-щодо додаткових особливостей оплати праці, відпочинку тощо, заохочень 

та трудових гарантій для тих, хто перебуває на службі в органах місцевого 

самоврядування (на зразок Розділу VI «Оплата праці, заохочення, і соціальні 

гарантії» Закону України  від 10 грудня 2015 року «Про державну службу); 

- положення про особливості проходження служби в органах місцевого 

самоврядування на виборних посадах, які заміщуються на місцевих виборах (на 

зразок Розділу Х «Особливості проходження державної служби в окремих 

державних органах. Патронатна служба» Закону України  від 10 грудня 2015 року 

«Про державну службу»).  

Також варто звернути увагу на Проєкт Закону “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” реєстраційний номер 1223 від 2 вересня 2019 року (з 

моменту прийняття чинного Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» було розроблено значну низку законопроєктів, але, враховуючи 

наявність обмежень до обсягу дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук, доцільно звернутися лише до найбільш комплексної 

та найбільш нової розробки у досліджуваній сфері).  

Враховуючи положення Пояснювальної записки до Проєкту Закону “Про 

службу в органах місцевого самоврядування”, реєстраційний номер 1223 від 2 

вересня 2019 року, слід погодитись з необхідністю нагального прийняття цього 

нормативно-правового акту.  

Так, у цьому супровідному документі значиться, що «метою зазначеного 

законопроєкту є забезпечення системного оновлення Закону України «Про службу 

в органах місцевого самоврядування», що сприятиме побудові в Україні 
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професійної та ефективної служби в органах місцевого самоврядування з 

урахуванням кращих міжнародних практик та національного досвіду» [107], є 

посилання на європейські муніципальні стандарти. Варто погодитися з таким 

підходом та визнати його ефективним.  

Варто зауважити, що у Проєкті Закону “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” реєстраційний номер 1223 від 2 вересня 2019 року сфера дії 

майбутнього Закону є більш вузькою, ніж чинного. А саме, відповідно до статті 3 

сфера дії майбутнього Закону визначена так:  

«1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом 

громадян України на службу в органи місцевого самоврядування, її проходженням 

та припиненням, визначає правовий статус службовців місцевого самоврядування 

та особливості служби виборних посадових осіб місцевого самоврядування. 

2. Дія цього Закону не поширюється на: 

1) депутатів місцевих рад, які не є посадовими особами місцевого 

самоврядування; 

2) працівників патронатної служби; 

3) працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з 

обслуговування; 

4) працівників підприємств, установ та організацій комунальної власності. 

3. Перелік посад працівників органів місцевого самоврядування, які 

виконують функції з обслуговування, розробляється з урахуванням критеріїв 

визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції 

з обслуговування, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Перелік посад працівників органів місцевого самоврядування, які виконують 

функції з обслуговування, затверджує відповідна сільська, селищна, міська, 

районна у місті, районна, обласна рада за поданням керівника служби в органі 

місцевого самоврядування» [153].  

Дотримуючись такої ж логіки стислого аналізу тексту Законопроєкту, як і 

чинного Закону, слід наприкінці огляду лише звернути увагу та зауважити, що 
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Проєкт Закону “Про службу в органах місцевого самоврядування” реєстраційний 

номер 1223 від 2 вересня 2019 року  є набагато більш детальним, ніж Закон «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року. У Таблиці 

1.2 міститься порівняння структури аналізованих Законів.  

 

Таблиця 1.2. 

Порівняльна таблиця структури Проєкту Закону “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” реєстраційний номер 1223 від 2 вересня 2019 року  

і Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 

червня 2001 року 

Закон України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» 

від 7 червня 2001 року 

Проєкті Закону “Про службу в 

органах місцевого самоврядування” 

реєстраційний номер 1223 від 2 

вересня 2019 року 

Розділ  I «Загальні положення» Розділ  I «Загальні положення» 

Розділ II «Правовий статус посадових 

осіб місцевого самоврядування» 

Розділ II «Правовий статус 

службовців місцевого 

самоврядування» 

 Розділ ІІІ «Вступ на службу в органи 

місцевого самоврядування» 

Розділ III «Проходження служби в 

органах місцевого самоврядування, 

службова кар’єра» 

Розділ IV «Проходження служби в 

органах місцевого самоврядування» 

Розділ IV «Припинення служби в 

органах місцевого самоврядування» 

Розділ VІІ «Припинення служби в 

органах місцевого самоврядування» 

Розділ V «Матеріальне та соціально-

побутове забезпечення посадових осіб 

місцевого самоврядування» 

Розділ V «Оплата праці, заохочення, і 

соціальні гарантії» 
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Розділ VI «Відповідальність за 

порушення законодавства про службу 

в органах місцевого самоврядування» 

Розділ VI «Дисциплінарна 

відповідальність службовців органів 

місцевого самоврядування» 

 Розділ VIІІ «Особливості 

проходження служби в органах 

місцевого самоврядування виборних 

посадових осіб місцевого 

самоврядування» 

Розділ VII «Прикінцеві та перехідні 

положення» 

 

 

 Отже, багато сформульованих на підставі аналізу законодавства про 

державну службу пропозицій втілено у Проєкті Закону “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” реєстраційний номер 1223 від 2 вересня 2019 року. Це 

є додатковим аргументом на користь необхідності його якомога більш швидкого 

прийняття.  

Що ж до окремих положень Проєкту Закону “Про службу в органах 

місцевого самоврядування” реєстраційний номер 1223 від 2 вересня 2019 року, то 

вони будуть більш детально проаналізовані у Розділі 2 нашого дисертаційного 

дослідження.  

Слід приділити увагу і такому важливому джерелу адміністративного права, 

як  Кодекс адміністративного судочинства України. 

Цей документ є надзвичайно вагомим, коли йдеться про вирішення 

конфліктів, пов’язаних зі вступом на службу в органах місцевого самоврядування, 

з її проходженням, з припиненням трудових відносин між працівником та органом 

місцевого самоврядування.  

На відміну від типових трудових спорів, відповідні проблеми та конфліктні 

питання розглядаються не загальними судами, а судами адміністративної 

юрисдикції. Відповідно, слід звернути увагу на положення зазначеного Кодексу, 
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які регламентують ці питання. На користь цього свідчать положення статті 19 

«Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів», відповідно до 

яких: «юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-

правових спорах, зокрема: …  2) спорах з приводу прийняття громадян на 

публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби» [58]. 

Варто зауважити, що вищезазначена група справ відноситься до «справ 

незначної складності». Про це свідчать положення пункту першого частини 

шостої статті 12 «Форми адміністративного судочинства», відповідно до яких 

«для цілей цього Кодексу справами незначної складності є справи щодо:  1) 

прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної 

служби, окрім справ, в яких позивачами є службові особи, які у значенні Закону 

України "Про запобігання корупції" займають відповідальне та особливо 

відповідальне становище» [58]. Слід визнати таку постановку питання цілком 

логічною, - адже, навряд чи варто відносити справи з можливою «корупційною» 

компонентою до числа «справ незначної складності. Варто погодитись з позицією 

авторів Кодексу, та перейти до наступних положень, присвячених службі в 

органах місцевого самоврядування.  

У Кодексі адміністративного судочинства є й інші положення щодо 

особливостей провадження у цих справах, виконання рішень у цих справах. Варто 

звернути увагу на них, але у контексті аналізу відповідних питань, - адже вони 

мають більш детальний характер, ніж проаналізовані вище положення. У цілому ж 

слід ще раз наголосити на тому, що Кодекс адміністративного судочинства є 

одним з нормативно-правових актів, за допомогою положень яких відбувається 

адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування.  

Ще одним Законом України, за допомогою положень якого здійснюється 

адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування, дослідники визнають  Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року.  
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У цьому Законі посилання на службу в органах місцевого самоврядування 

міститься лише в одному положенні, уміщеному у частині першій статті 42 

«Повноваження сільського, селищного, міського голови», а саме:  

«Повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови 

починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України 

"Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні 

відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною 

територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання 

та реєстрації. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються 

в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, 

обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з 

моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих 

виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до 

частин першої та другої статті 79 цього Закону» [140].  

В Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 

1997 року значна увага приділяється окремим посадовим особам місцевого 

самоврядування, - не тільки сільським, селищним, міським головам, але й іншим. 

А тому при здійсненні адміністративно-правового регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування слід брати до уваги 

насамперед низку з них.  

Так, стаття 1 містить нормативне визначення поняття «посадова особа 

місцевого самоврядування» - особа, яка працює в органах місцевого 

самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні 

організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує 

заробітну плату за рахунок місцевого бюджету [140]. Цю дефініцію слід взяти до 

уваги у її співвідношенні з доктринальними розробками фахівців з 

адміністративного права та з положеннями Закону «Про службу в органах 

місцевого самоврядування».  
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Варто звернути увагу також і на статтю 5 «Система місцевого 

самоврядування». Відповідно до її положень, в межах цієї системи є елементи, 

наявність яких є обов’язковим, а також і елементи, наявність яких є 

факультативною (дивись, наприклад, [212;213;89;87]). 

Отже, «система місцевого самоврядування включає: 

територіальну громаду; 

сільську, селищну, міську раду; 

сільського, селищного, міського голову; 

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

старосту; 

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ, міст; 

органи самоорганізації населення. 

У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або 

міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті 

ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову 

ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету. [140]. 

Факультативними елементами є:  

-органи самоорганізації населення (як витікає з їхньої назви, їхнє утворення 

є добровільним);  

- районні у містах органи місцевого самоврядування.  

Важливим для подальшого удосконалення адміністративно-правого 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування є 

брати до уваги наступні статті Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21 травня 1997 року:  

-стаття 10 «Ради - представницькі органи місцевого самоврядування», 

особливо частина 5, яка передбачає, що «чисельність працівників органів 

місцевого самоврядування встановлюється відповідною радою у межах загальної 
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чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів 

України» [140];  

- стаття 11 «Виконавчі органи рад»;  

- стаття 12 «Сільський, селищний, міський голова»;  

- стаття 54-1 «Староста».  

За підсумками стислого аналізу Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року слід рекомендувати внести до 

нього наступні зміни та доповнення:  

Доповнити закон статтею 51 наступного змісту: 

«Стаття 51. Служба в органах місцевого самоврядування.  

1. Громадяни України, які відповідають умовам, встановленим чинним 

законодавством, мають право на службу в органах місцевого самоврядування.  

2. Служба в органах місцевого самоврядування є видом публічної служби та 

регламентується актами чинного законодавства України для осіб, що займають 

виборні або адміністративні посади в органах місцевого самоврядування». 

Варто наголосити на тому, що цю статтю доречно розмістити одразу після 

статті, у якій йдеться про систему місцевого самоврядування, що в якості 

елементів містить окремі органи місцевого самоврядування, а також включає 

деяких посадових осіб місцевого самоврядування.  

Наступний Закон України, згадку про якій доцільно зробити у процесі 

дослідження адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування, - це Закон України «Про столицю України – 

місто-герой Київ» від 15 січня 1999 року.  

Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15 січня 1999 

року «визначає спеціальний статус міста Києва як столиці України, особливості 

здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до 

Конституції України та законів України» [139]. 
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Зрозуміло, що у цьому Законі йдеться не про правило, а про виключення з 

правил. Так, типове місто в Україні управляється та територіальна громада міста 

здійснює міське самоврядування зовсім не так, як у столиці.  

Особливості столичного самоврядування (та публічної служби в столичних 

органах публічної влади) було частково розкрито у попередньому підрозділі, при 

аналізі відповідного рішення Конституційного Суду України. Навряд чи, 

враховуючи наявність обмежень до обсягу дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук, слід зупинятися на них детально. Але 

вартими уваги у нашому дослідженні є ті положення, які обумовлюють 

особливості здійснення публічної влади, а отже – і особливості публічної служби у 

Києві. А саме, «місто Київ як столиця України є: 

1) політичним та адміністративним центром держави; 

2) місцем розташування резиденції глави держави - Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду 

України, Верховного Суду України, центральних органів державної влади; 

3) духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром України; 

4) місцем розташування дипломатичних представництв іноземних держав та 

міжнародних організацій в Україні» [121].  

Наступним важливим документом, починаючи з 2014 року, є  Закон України 

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року. Відповідно до своєї 

Преамбули, «цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування 

системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування 

превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків 

корупційних правопорушень» [121]. 

На початку Закону розміщено статтю, у якій йдеться про те, на коло яких 

осіб розповсюджується цей нормативно-правовий акт. З точки зору 

адміністративно-правого регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування, представляють інтерес дві частини цієї статті:  
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-«виборні особи - Президент України, народні депутати України, депутати 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, 

селищні, міські голови; … 

 - державний орган - орган державної влади, в тому числі колегіальний 

державний орган, інший суб’єкт публічного права, незалежно від наявності 

статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надані повноваження 

здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого 

поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-

територіальну одиницю» [121]. 

Не дуже зрозуміло, чого поняття «виборні особи» розглянуто без 

конкретизації щодо органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у 

той час як поняття «державний орган» включає в себе посилання на «колегіальний 

державний орган» та «інших суб’єктів публічного права». Очевидно, що маються 

на увазі і органи місцевого самоврядування, однак у такому випадку більш точним 

було б вести мову про «орган публічної влади». У попередньому підрозділі 

йшлося про те, що більшість сучасних дослідників – фахівців з адміністративного 

права – уважають, що публічна служба представлена державною службою та 

службою в органах місцевого самоврядування, коли йдеться про сучасну Україну 

(дивись також  [206;203;97]). 

Про це свідчить системний аналіз статей 1 та 3 аналізованого Закону 

України.  

Зокрема, стаття 3 «Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону» 

передбачає, що:  

«1. Суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є: 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: … 

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови; 

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 
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2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» [121]. 

Таким чином, слід запропонувати викласти абзац «державний орган» 

частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 

2014 року у наступній редакції:  

«орган публічної влади - орган державної влади, в тому числі колегіальний 

державний орган, орган місцевого самоврядування, інший суб’єкт публічного 

права, незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із 

законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні 

управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України 

або на окрему адміністративно-територіальну одиницю». 

Крім того, варто наголосити, що у Законі України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 року до адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування відносяться 

переважно положення Розділу IV «Запобігання корупційним та пов’язаним з 

корупцією правопорушенням» (а саме, стаття 22 «Обмеження щодо використання 

службових повноважень чи свого становища», стаття 23 «Обмеження щодо 

одержання подарунків», стаття 24 «Запобігання одержанню неправомірної вигоди 

або подарунка та поводження з ними», стаття 25 «Обмеження щодо сумісництва 

та суміщення з іншими видами діяльності», стаття 26 «Обмеження після 

припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого 

самоврядування», стаття 27 «Обмеження спільної роботи близьких осіб»), а також 

Розділу V «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».  

Варто звернути увагу і на такий важливий у сучасних та нещодавніх 

історичних умовах Закон, як Закон України від 16 вересня 2014 року «Про 

очищення влади».  

Відповідно до Преамбули, «цей Закон визначає правові та організаційні 

засади проведення очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження 

демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні» [145]. 
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Закон починається з визначення поняття «очищення влади (люстрація)» та з 

формулювання її мети: 

«Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням 

суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на 

службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування. 

Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в 

управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи 

бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на 

узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ 

національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод 

людини, і ґрунтується на принципах: 

верховенства права та законності; 

відкритості, прозорості та публічності; 

презумпції невинуватості; 

індивідуальної відповідальності; 

гарантування права на захист» [145]. 

Варто наголосити на тому, що у Законі не називається жодна виборча чи 

адміністративна посада в органах місцевого самоврядування у контексті 

люстрації. Проте, органи місцевого самоврядування згадуються серед «інших» у 

статті 2. А саме, стаття 2 «Посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення 

влади (люстрації)» містить невичерпний перелік таких посад, і у частині першій 

«Заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються щодо» в останньому пункті 

зазначено, що ці заходи здійснюються також і щодо «інших посадових та 

службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування» [145]. 

Слід підкреслити такий підхід та наголосити на тому, що наявність у 

переліку органів та посадових осіб органів державної влади, названих «по 

посадам» та «по назвам» свідчить про те, що у цілому органи місцевого 
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самоврядування значно менше скомпрометували себе та потребують 

люстраційних дій. Це свідчить на користь того, що адміністративно-правова 

регламентація служби в органах місцевого самоврядування здебільшого потребує 

удосконалення, - але не радикальних змін.  

Також існують і інші Закони України, у яких йдеться про службу в органах 

місцевого самоврядування. Але, відповідних положень в них доволі небагато, а 

тому навряд чи доцільно розглядати їх у межах цього дослідження.  

 

1.3. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування законами України: 

загальні закони 

 

Разом з такими спеціальними законами, якими здійснюється регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування, як Закон України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування та іншими, розглянутими у 

попередньому підрозділу, є також і загальні закони. За своїм спрямуванням вони 

не присвячені службі в органах місцевого самоврядування зокрема та публічній 

службі у цілому.  

У попередніх частинах дослідження було сформульовано, що до числа таких 

законів слід уважати належними ті, які містять норми переважно інших галузей 

права (ніж адміністративне право). Варто нагадати, що було запропоновано 

відносити до цієї групи Кодекс законів про працю України (переважно норми 

трудового права); Виборчий кодекс України (переважно норми конституційного 

права); Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 року 

(переважно норми конституційного права), інші. 

На наш погляд, саме ці закони загального характеру є перешкодою на шляху 

систематизації законодавства про публічну службу у цілому та про службу в 

органах місцевого самоврядування зокрема. Адже більшість з цих законів є 
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кодифікованими законами, а рекодифікація не є традиційною для практики 

української законотворчості. 

В аспекті кодифікації слід звернути увагу – за аналогією – на пропозиції 

щодо систематизації законодавства про публічну службу у цілому та про службу в 

органах місцевого самоврядування зокрема, як все більш і більш часто 

зустрічаються в українській юридичній літературі.  

І..М. Пахомовим було підкреслено, що «процес системних змін, що 

відбуваються сьогодні в суспільстві, пов’язаний з процесом його модернізації» 

[99, с. 447]. А отже, питання систематизації у досліджуваній сфері може 

актуалізуватися. Систематизація може стати у нагоді підвищення ефективності 

одного з методів управління в аналізованій сфері (відповідно до розробок Т.О. 

Коломоєць, «метод управління – це сукупність засобів здійснення управлінських 

функцій держави, впливу суб’єктів державного управління на об’єкти [2, с. 121]. 

Адже «в умовах докорінного перегляду змісту, призначення адміністративного 

права як галузі національного права, оновлення вітчизняного адміністративного 

законодавства … все частіше на порядок денний «виходить» питання визначеності 

у використанні правової, зокрема адміністративно-правової термінології» [61, с. 

335]). 

Щодо систематизації законодавства про публічну службу. О.В. Бедний, який 

досліджував на монографічному рівні організаційно-правові основи служби в 

органах місцевого самоврядування (дисертація на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук) запропонував прийняти «Кодекс публічної служби 

України». У вступі до своєї праці він зауважив, що «висновки, пропозиції та 

рекомендації, викладені у дисертації, можуть бути використані, зокрема при 

розробці та прийнятті кодифікованого законодавчого акту з питань публічної 

служби» [7, с. 5].  

В.Б. Коваленко погодився з ідеєю кодифікації законодавства про службу в 

органах місцевого самоврядування разом з законодавством про державну службу 
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та наголосив на «доцільності підготовки та прийняття Службового кодексу 

України (саме із такою назвою)» [57, с. 8].  

Існує ще низка аналогічних пропозицій (дивись, наприклад, [85;72;170]).  

Щодо систематизації законодавства про державну службу. Варто відмітити, 

що такий відомий фахівець з адміністративного права, як професор І.П. 

Голосніченко, висловив думку про необхідність систематизації законодавства про 

державну службу в Україні [34, с. 87]. Слід повністю підтримати позицію 

відомого науковця та додати, що так само потребує систематизації і законодавство 

про службу в органах місцевого самоврядування.  

М.І. Іншин запропонував уважати доцільною «проведення загальної 

кодифікації чинного законодавства про державну службу» [52, с. 7]. Знов-таки, 

слід погодитись з тим, що цей підінститут адміністративного законодавства дійсно 

потребує своєї кодифікації. Але, навряд чи окремо від підінституту служби в 

органах місцевого самоврядування.  

По-перше, слід звернути увагу на такі, що вже наводились у попередньому 

підрозділі, наукові розробки фахівців з адміністративного права, відповідно до 

яких публічна служба представлена у двох різновидах – державна служба та 

служба в органах місцевого самоврядування (дивись також [68;70;94]) 

У цілому в українській науці адміністративного права вельми небагато уваги 

приділяється питанням систематизації.  

З точки зору аналізу загальних питань можна відмітити такі праці:  

-Т. О. Коломоєць, Д.С. Астахов «Кодифікація адміністративно-

процедурного законодавства України» [62]; 

-Ю. Вовк «Проблема кодифікації адміністративного законодавства України: 

історичний досвід» [19],  

- Д.С. Астахов «Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства 

України» [6];  

- С. Пєтков «Кодифікація адміністративного законодавства як основа 

реформування публічної влади в Україні» [101], 
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- А. Школик «Моделі систематизації адміністративно‑процедурного 

законодавства» [205], 

-І.О. Федоров «Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства 

України» [191];  

-Р. Мельник «Реформування системи адміністративного права як 

передумова його кодифікації» [81].  

З точки зору аналізу окремих (інституціональних) питань можна відмітити 

такі праці:  

-О.М. Селезньова «Систематизація банківського законодавства як шлях 

удосконалення фінансово-правового регулювання банківської діяльності в 

Україні» [166]; 

- С.В. Саран «Систематизація податкового законодавства України» [164];  

- В.А. Залізняк «Систематизація інформаційного законодавства України» 

[49];  

- Г.М. Сарибаєва «Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони 

здоров’я: теоретико-правові засади систематизації нормативно-правових актів» 

[165]; 

- А.І. Калініченко «Систематизація митного законодавства: сутність та 

форми» [53]; інші. 

Враховуючи вельми низький рівень інтересу українських фахівців з 

адміністративного права до загальних питань систематизації адміністративного 

законодавства, слід звернутися до розробок у цій сфері, які належать авторству 

фахівцям з теорії держави і права.  

Інколи дослідники ведуть мову про «систематизацію права». Попри 

відсутність у цьому нормативістського компонента (який, на наш погляд, полягає 

у наголосі на тому, що систематизується законодавство (а не право)), на 

сучасному етапі було б передчасно. Хоча, і такі перспективні розробки по 

відношенню до національного законодавства проводяться. Слід відмітити 

монографічне дослідження Галюка Р.Г. на тему «Систематизація українського 
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права: поняття і види». На думку самого автора цієї праці, «мета роботи полягає у 

висвітленні й осмисленні теоретичних аспектів систематизації права України на 

основі комплексного аналізу складових елементів системи права та видів 

систематизації» [21, с. 4]. 

Відомі фахівці з теорії держави і права Кельман М. С., Мурашин О.Г. у своїх 

працях пишуть про «систематизацію норм права» (наприклад [54, с. 267]). 

Водночас, варто ще раз наголосити на тому, що сучасним реаліям 

українського сьогодення відповідає саме проблематика систематизації 

законодавства. А тому у подальшому будуть наводитися дослідження саме про 

неї.  

Слід зазначити, що на нормативному рівні у Україні поки що не вирішено 

питання щодо того, що саме слід уважати «законодавством», який обсяг охоплює 

це поняття.  

Поняття «законодавство» застосовується у широкому розумінні, і у такому 

випадку під «законодавством» розуміються усі нормативно-правові акти усіх 

суб’єктів нормотворчості.  

Саме у такому розумінні це поняття було колись використано 

Конституційним Судом України. Зокрема, єдиний орган конституційної 

юрисдикції зазначив: «термін «законодавство», що вживається у частині третій 

статті 21 Кодексу законів про працю України щодо визначення сфери 

застосування контракту як особливої форми трудового договору, треба розуміти 

так, що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови 

Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету 

Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції 

України і законів України» [186] (справа про тлумачення терміну 

«законодавство»). 

Такий підхід часто обирають і науковці (наприклад, [79, с. 21-22]).  
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Поняттям «законодавство» у вузькому розумінні охоплюють тільки закони 

України (у тому числі також і Конституцію України 1996 року, а також 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України.  

Щодо міжнародних договорів слід окремо зауважити. Закон від 29 червня 

2004 р. «Про міжнародні договори України» передбачає, що «Дія міжнародних 

договорів України на території України» встановлює, що «чинні міжнародні 

договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, 

є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, 

передбаченому для норм національного законодавства» (про це зазначено у ст. 19, 

дивись [138]). Однак, щодо служби в органах місцевого самоврядування варто 

констатувати, що поки що таких міжнародних договорів Україна не має.  

У контексті цього підрозділу нашого дисертаційного дослідження слід вести 

мову про «законодавство» у вузькому розумінні, таким чином, охоплюючи лише: 

-Конституцію України 1996 року;  

-проаналізовані у цій частині роботи закони України.  

Така ж сама думка висловлювалась одним з суддів Конституційного Суду 

України, а саме М.Д. Савенком (дивись: Окрема думка судді Конституційного 

Суду України М.Д. Савенка у справі за конституційним зверненням Київської 

міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої 

статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна 

"законодавство") [96]).  

Слід зауважити, що тезаурус у цій частини було б варто впорядкувати на 

рівні законів України, і такі спроби – прийняти Закон «Про нормативно-правові 

акти», або аналогічний, були (у 1997 р. [149], у 2006 р. [120], у 2008 р. [141], у 

тому ж році було запропоновано також і альтернативний проєкт [141]). Однак, 

поки що відповідного Закону прийнято не було.  
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Це є істотним недоліком, тим більше, що у більшості з вищезазначених 

проєктах законів були також і положення про те, що ж уважати «систематизацією 

законодавства».  

Поки що визначення поняття «систематизація законодавства» надавалися 

лише теоретиками держави і права. Прикладами можуть слугувати такі розробки 

дослідників: 

 - «систематизація законодавства – це впорядкування законодавства, 

приведення його до внутрішньоузгодженої системи» (В.В. Сухнос) [172; с. 396-

397]; 

- «систематизація нормативно-правових актів – це офіційна діяльність, 

спрямована на впорядкування та вдосконалення законодавчих і підзаконних актів, 

приведення їх до єдиної внутрішньої погодженої системи» (О.Ф. Скакун) [168, с. 

384];  

- «систематизація законодавства – це діяльність, спрямована на 

впорядкування нормативних актів, приведення їх до певної системи» [175, с. 192];  

- «систематизація законодавства – це результат впорядкування та зведення 

до єдності положень нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України» (Н.М. Кошіль) [75, с. 

159]; 

 - «систематизація законодавства – це діяльність із приведення нормативно-

правових актів в упорядковану систему» (О.В. Петришин та авторський колектив 

– представники харківської школи права) [174, с. 221]; 

 - «систематизація – це діяльність із впорядкування та вдосконалення 

нормативно-правових актів, зведення їх у єдину внутрішньо узгоджену систему» 

(Л.М. Добробог) [46, с. 190].  

Розробки останнього автора, Л.М. Добробог, є цікавими у контексті нашого 

дослідження адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування. Спочатку варто звернутися до проблематики, з 

якої почала своє дослідження питань систематизації Л.М. Добробог. Вона 
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зазначила, що «правове регулювання суспільних відносин у комплексній галузі 

права – це здійснюваний державною за допомогою системи спеціальних засобів 

нормативно-організаційний вплив на правові відносини змішаного типу, що 

діалектично поєднують публічно правову та приватноправову складові, з метою їх 

упорядкування, охорони і розвитку відповідно до реально існуючих та 

актуалізованих у сучасних конкретно-історичних умовах соціальних потреб» [45, 

с. 12]. Варто погодитись з цим висновком та врахувати його при проведенні 

нашого дослідження адміністративно-правового регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування.  

Щодо мети систематизації законодавства, слід погодитись з таким відомим 

фахівцем з теорії держави і права, як П.М. Рабінович. На його думку, досягнення 

мети можливо внаслідок: 

- «встановлення й усунення його дефектів, помилок; 

- підвищення його ефективності; 

- забезпечення зручності користування ним, полегшення пошуків юридичної 

норми, яка підлягає застосуванню чи реалізації; 

- сприяння вивченню законодавства, а також його дослідженню» [156, 

с. 126]. 

Варто всіляко вітати настільки ємну характеристику аналізованого 

феномена.  

Важливим питанням, яке також розроблялося переважно фахівцями з теорії 

держави і права, є питання видів систематизації законодавства.  

Інколи дослідники розглядають усі види систематизації у цілому, 

прикладами можуть слугувати напрацювання А.І. Граціанова. Його дослідницький 

інтерес охоплював і консолідацію, і інкорпорацію (дивись [40;37;36]), а у своїй 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, темою якої 

став процес систематизації та уніфікації законодавства і розвиток правової 

системи України, він звернувся і до питань кодифікації [38;39]. 
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Інколи дослідники обирають центром свого наукового інтересу лише один з 

наявних у сучасній юридичній практиці видів систематизації. Так, відомий 

фахівець з теорії держави і права С.Г. Меленко сформулював, що мета його 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «полягає в 

обґрунтуванні принципового положення про комплексну, функціонально складну, 

гносеологічну природу консолідації як самостійного, специфічного типу 

систематизації нормативно-правових актів, елементи якого використовуються як в 

процесі інкорпорації, так і при здійсненні кодифікаційних робіт, а також про 

об’єктивно зростаючу значимість використання консолідації в процесах 

оптимізації функціонування українського законодавства» [80, с. 2]. 

Усі ці розробки зазначених вище та інших фахівців з теорії держави і права 

мають загальний характер, а тому стануть у нагоді при аналізі питання доречності 

застосування систематизації нормативно-правових актів, якими здійснюється 

адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування.  

Нарешті, стануть у нагоді також і ті розробки щодо систематизації 

законодавства, які були висловлені та сформульовані фахівцями з 

адміністративного права.  

Питання систематизації законодавства щодо служби в органах місцевого 

самоврядування зокрема в українській юридичній літературі фахівцями, які б 

досліджувати адміністративно-правові аспекти цієї служби, поки що не 

проводилися.  

Питання систематизації законодавства щодо публічної служби у цілому в 

українській юридичній літературі фахівцями, які б досліджувати адміністративно-

правові аспекти цієї служби, поки що не проводилися.  

Таким чином, слід звернутися до праць фахівців з адміністративного права, 

які розглядали інші підінститути, інститути адміністративного права на предмет 

потенціалу їх систематизації.  
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Варто зауважити, що по відношенню до адміністративного права у цілому 

питання його систематизації сучасними українськими вченими поки що не 

аналізувалися. Але навряд чи це було б можливим, враховуючий обсяг галузевого 

законодавства.  

Слід зазначити, що навіть для галузі конституційного законодавства така 

систематизація у вигляді більшості своїх форм була б неможливою. Про це 

переконливо пише відомий фахівець з конституційного права Н.М. Кошіль, яка 

аргументувала, що «інкорпорація, консолідація законодавства у залежності від 

кола охоплюваних актів може бути повною та частковою. Наразі в Україні наявні 

приклади лише часткової консолідації конституційного законодавства» [74, с. 11]. 

Така аналогія є можливою, враховуючи належність адміністративного і 

конституційного права до публічно-правових галузей. Також, зв'язок між цими 

галузями визнається як українськими, так і зарубіжними дослідниками. Варто 

процитувати Д. Галлігана, який сформулював, що «адміністративне право з точки 

зору доктрин і органів, які регулюють дії органів публічної влади, багато в чому є 

додатком чи екстраполяцією конституційного права. Найкраще їх співвідношення 

можна виразити таким чином:  

конституція визначає рамки для уряду і закону, частково ці рамки пов'язані з 

процесом публічного адміністрування;  

основні інститути і доктрини адміністративного права знаходяться в цих 

межах (рамках)» [20, с.147]. 

Слід зазначити, що на сучасному етапі основними видами систематизації 

законодавства визнаються:  

-інкорпорація;  

-консолідація;  

- кодифікація.  

Варто розглянути кожен з цих видів з точки зору їхнього потенціалу для 

угрупування положень, за допомогою яких відбувається адміністративно-правове 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування.  
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Інкорпорація передбачає видання збірок, зібрань, довідників з 

нормативними актами, до яких вони включаються повністю або частково 

(фрагментарно).  

Слід підкреслити, що на сучасному етапі нормативно-правові акти, якими 

здійснюється адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування, угруповуються шляхом інкорпорації в 

електронному вигляді. Мається на увазі їх оприлюднення у паперових виданнях та 

розміщення на електронних веб-сайтах, веб-порталах органів публічної влади.  

Варто привернути увагу до газет «Голос України», «Урядовий кур’єр», 

журналів «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України» - 

коли йдеться про паперові видання. Коли йдеться про електронні форми 

розміщення цих нормативно-правових актів, то більшість з них можна знайти: 

-на офіційному веб-порталі Верховної Ради України;  

-на офіційному веб-сайті Президента України;  

-на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;  

- на офіційних веб-сайтах місцевих рад, їх виконавчих органів тощо.  

Коли йдеться про ці паперові видання та про ці веб-сайти, то слід зауважити: 

ми маємо справу з загальною інкорпорацією того чи іншого масиву нормативно-

правових актів, і за допомогою пошуку з їхнього числа можна виокремити акти 

про службу в органах місцевого самоврядування.  

Навіть на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань 

державної служби інкорпоровано нормативно-правові акти про державну службу 

та про службу в органах місцевого самоврядування разом, без поділу на ці два 

види.  

Враховуючи наявність електронних баз даних, за допомогою яких 

інкорпоруються нормативно-правові акти в Україні, ефективних пошукових 

систем, слід визнати недоцільним окрему електронну інкорпорацію нормативно-

правових актів, за допомогою яких здійснюється адміністративно-правове 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування. Що 
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ж до інкорпорації у паперовому вигляді, то її ресурсоємність робить звернення до 

неї все менш ефективним з кожним роком.  

Консолідація законодавства передбачає зведення в один нормативно-

правовий акт, «укрупнення» кількох нормативно-правових актів з одного питання. 

Навряд чи консолідація є доцільною, коли йдеться про ті законодавчі акти, за 

допомогою яких здійснюється адміністративно-правове регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування – адже таких документів 

доволі багато, та до них часто вносяться зміни і доповнення.  

Отже, найбільше перспектив у частині систематизації законодавчих актів, за 

допомогою яких здійснюється адміністративно-правове регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування, має кодифікація.  

Враховуючи ресурсоємність роботи щодо кодифікації будь-якого інституту 

законодавства, кодифікують здебільшого закони (а не підзаконні акти). А тому 

доречно розглянути відповідні питання саме у цьому підрозділі.  

Слід підкреслити, що фахівці з адміністративного права ніколи не 

пропонували здійснити кодифікацію законодавства про службу в органах 

місцевого самоврядування в Україні. Відповідні цитати наводились вище у цьому 

підрозділі, можна звернутися також і до праць Т.С. Аніщенко, Р.С. Мельника 

(дивись [3;5;82]). Таким чином, слід погодитись з тими авторами, фрагменти з 

праць яких наведено вище, що доцільно кодифікувати лише положення Законів 

«Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування». Це 

надасть можливість уніфікувати нормативно-правову регламентацію цих двох 

видів публічної служби в Україні.  

Назва такого документу може бути «Основи публічної служби в Україні», 

саме тому, що кодифікувати частину законодавчих положень у ньому навряд чи 

буде можливим. А без цих положень навряд чи можливим є утворення Кодексу 

про публічну службу. Це відповідні положення Виборчого кодексу України, 

Кодексу законів про працю України та інших законів, частина з яких буде 

охарактеризована нижче.  
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Кодекс законів про працю України містить доволі значну кількість 

положень, які слід враховувати при здійсненні адміністративно-правового 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування.  

Взагалі відносини, що виникають на публічній службі, є трудовими 

відносинами за своєю сутністю, або правовідносинами, тісно пов’язаними з 

трудовими, чи такими правовідносинами, які витікають з трудових правовідносин. 

Вагомість положень трудового законодавства для адміністративно-правових 

досліджень підкреслюється в працях таких авторів, як Гриценко І. С., Битяк Ю. П., 

Бойко І. В., Писаренко Н. Б. [41;10], інших. 

Грищук А. Б. у монографії «Державна служба в Україні: адміністративно-

правовий вимір» наголосила, що «Україна прагне до вступу в європейське 

співтовариство, що зумовлює необхідність адаптації норм вітчизняного  

законодавства до європейських стандартів, зокрема це стосується трудового 

законодавства, а також пов’язаного з ним законодавства про державну службу» 

[42, с. 8]. За аналогією це положення може бути застосовано також і до іншого 

виду публічної служби – до служби в органах місцевого самоврядування.  

«Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх 

працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості 

роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій 

основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової 

дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу 

життєву потребу кожної працездатної людини» [59].  

Виходячи з цього, можна стверджувати, що Кодекс законів про працю 

України регламентує усі загальні положення, пов’язані з влаштуванням на службу 

в органах місцевого самоврядування, з її проходженням та припиненням. А якщо є 

якісь особливості, які законодавець уважає за потрібне зазначити саме для тих 

суб’єктів, які реалізують своє право на службу в органах місцевого 

самоврядування, то про це зазначається в інших нормативно-правових актах.  
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Про це свідчать, наприклад, положення Закону «Про службу в органах 

місцевого самоврядування.  

Так, перша частина статті 2 «Посадова особа місцевого самоврядування» 

передбачає, що: 

«Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює (курсив 

наш. – В.П.) в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові 

повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету» 

[150]. 

В останній частині статті 10 цього Закону йдеться про строковий трудовий 

договір (контракт) – цей інститут також регламентується Кодексом законів про 

працю України.  

Кожен, хто перебуває на службі в органах місцевого самоврядування, 

отримує відповідні записи у трудову книжку, основні положення про яку також 

закріплюються у вищезгаданому документі.  

Відповідно до частини 8 статті 17 Закону «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «спори, що виникають у зв’язку з проведенням атестації, 

вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних 

трудових спорів» [150]. Знов-таки, цей порядок передбачено Кодексом законів про 

працю.  

Узагальнюючи, слід відмітити ті основні групи правовідносин, які на службі 

в органах місцевого самоврядування регламентуються положеннями Кодексу 

законів про працю України: 

-щодо трудового договору;  

-щодо робочого часу;  

-щодо часу відпочинку;  

-щодо нормування праці;  

-щодо оплати праці;  

-щодо гарантій і компенсацій;  
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-щодо гарантій  при  покладенні  на працівників  матеріальної  

відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації;  

-щодо охорони праці;  

-щодо праці жінок;  

-щодо пільг  для  працівників,  які поєднують роботу з навчанням;  

-щодо індивідуальних  трудових  спорів; 

-щодо професійних  спілок,  участі працівників  в  управлінні  

підприємствами, установами, організаціями;  

-щодо загальнообов’язкового страхування і пенсійного забезпечення;  

-щодо нагляду  і  контролю  за додержанням законодавства про працю.  

Цей перелік є вичерпним. Значна кількість елементів цього переліку може 

бути додатковим аргументом на користь того, що навряд чи можливо 

кодифікувати законодавство про службу в органах місцевого самоврядування на 

сучасному етапі.  

Виборчий кодекс України було прийнято вельми нещодавно. У нього 

уміщено положення, які стосуються лише тих посадових осіб місцевого 

самоврядування, які обираються прямими виборами членами відповідних 

територіальних громад. Більше того, важливі у контексті адміністративно-

правового регулювання службових правовідносин в органах місцевого 

самоврядування положення містяться у Виборчому кодексі лише у частині власне 

виборів на посаду – проведення та підведення підсумків.  

Більшість положень, які є вагомими у контексті нашого дослідження, 

містяться у Книзі четвертій цього Кодексу, яка озаглавлена «Місцеві вибори». 

Однак, далеко не усі розділи цієї Книги є важливими для врахування при 

здійсненні адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування.  

Наприклад, представляє інтерес низка статей Розділу XXXII «Загальні 

положення місцевих виборів».  
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Навряд чи можливим є адміністративно-правового регулювання службових 

правовідносин щодо сільських, селищних, міських голів без положень частин 

третьої та четвертої статті 192 «Основні засади місцевих виборів»: 

«3. Вибори сільського, селищного, міського (міста з кількістю виборців до 

75 тисяч осіб) голови проводяться за мажоритарною виборчою системою 

відносної більшості в єдиному одномандатному сільському, селищному, міському 

виборчому окрузі, що збігається відповідно з територією села, селища, міста 

згідно з адміністративно-територіальним устроєм або територією сільської, 

селищної, міської територіальної громади. 

4. Вибори міського (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше осіб) 

голови проводяться за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості в 

єдиному одномандатному міському виборчому окрузі, що збігається з територією 

міста згідно з адміністративно-територіальним устроєм або територією міської 

територіальної громади» [15]. 

Адже важливо розуміти, як саме особа може зайняти посаду сільського, 

селищного міського голови для того, щоб вірно визначити її адміністративно-

правовий статус на цій посаді.  

Навряд чи можливим буде визначити адміністративно-правовий статус 

сільського, селищного, міського голови без положень наступної статті Виборчого 

кодексу України, у якій йдеться про право бути кандидатом на місцевих виборах 

(стаття 193). Відповідно до її положень: 

«1. Депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний 

громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції 

України. 

2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний 

громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо 

тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян 

чи корупційного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена 

або не знята в установленому законом порядку» [15]. 
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У цій статті деталізуються положення Конституції України 1996 року щодо 

пасивного виборчого права по відношенню до місцевих виборів, а тому вона стане 

у нагоді при визначенні обсягу адміністративно-правого регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування.  

Узагальнюючи, слід відмітити ті основні групи правовідносин, які на службі 

в органах місцевого самоврядування регламентуються положеннями Виборчого 

кодексу України: 

-щодо загальних положень про поняття та види виборів (Книга перша 

«Загальна частина»);  

-щодо спеціальних положень про місцеві вибори (вищезазначені статті, 

положення яких було процитовано, а також стаття 194 «Види місцевих виборів та 

порядок їх призначення», стаття 195 «Строки призначення місцевих виборів та 

оголошення виборчого процесу», стаття 197 «Визначення загального складу 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад»);  

-щодо визначення результатів місцевих виборів (положення другої половини 

Розділу XXXX «Проведення голосування, визначення результатів місцевих 

виборів», а саме стаття 255 «Встановлення підсумків голосування на місцевих 

виборах», стаття 256 «Встановлення результатів виборів депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також 

міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 

тисяч і більше)», стаття 259 «Визначення депутатів, обраних у територіальних 

виборчих округах», стаття 260 «Встановлення кількості мандатів та визначення 

депутатів, обраних у єдиному багатомандатному окрузі», стаття 268 

«Встановлення результатів голосування з виборів депутатів сільської, селищної, 

міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), виборів 

сільського, селищного, міського голови», стаття 280 «Підстави призначення 

повторних місцевих виборів», стаття 281 «Повторне голосування з виборів 

депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю 

виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови», стаття 282 
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«Офіційне оприлюднення результатів місцевих виборів», стаття 283 «Реєстрація 

обраних депутатів, сільського, селищного, міського голови»;  

-щодо заміщення депутатів (Розділ XXXXI);  

-щодо позачергових, повторних, проміжних, додаткових та перших місцевих 

виборів (Розділ XXXXI). 

Цей перелік є вичерпним. Значна кількість елементів цього переліку може 

бути додатковим аргументом на користь того, що навряд чи можливо 

кодифікувати законодавство про службу в органах місцевого самоврядування на 

сучасному етапі.  

Нарешті, слід звернути увагу та проаналізувати ще й такий важливий 

нормативно-правовий акт - закон загального характеру (коли йдеться про 

адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування), як Закон України «Про статус депутатів місцевих 

рад» від 11 липня 2002 року. 

«Цей Закон відповідно до Конституції України, Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", інших законів України визначає правовий 

статус депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної 

ради (далі - місцева рада) як представника інтересів територіальної громади, 

виборців свого виборчого округу та рівноправного члена місцевої ради, 

встановлює гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання депутата 

місцевої ради»  [151]. А тому цілком зрозуміло та не викликає сумнівів, чому саме 

його положення є важливими для адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування у контексті 

визначення та закріплення адміністративно-правового статусу виборних 

посадових осіб (якщо їх обрано прямими виборами членами відповідної 

територіальної громади).  

Наприклад, представляє значний інтерес той факт, що у Законі депутат 

визначається як особа, яка у процесі реалізації наданих повноважень діє з 

урахуванням двох основних напрямів.  
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Перший напрям діяльності цих посадових осіб місцевого самоврядування 

визначається відповідно до статті 2 «Депутат місцевої ради - представник 

інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу», а саме, він 

передбачає, що «депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, 

обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є представником інтересів 

територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до 

Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, 

рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, 

встановлений Конституцією України» [151]. 

Другий напрям діяльності цих посадових осіб місцевого самоврядування 

визначається відповідно до статті 3 «Депутат місцевої ради - повноважний і 

рівноправний член відповідної ради»: 

«1. Депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом відповідної 

ради - представницького органу місцевого самоврядування. 

2. Депутат місцевої ради відповідно до цього Закону наділяється всією 

повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності 

ради та її органів» [151]. 

Варто враховувати це при визначенні та удосконаленні положень 

нормативно-правових актів, які регламентують адміністративно-правовий статус 

цих виборних осіб місцевого самоврядування.  

Цікавими для досліджень адміністративно-правового спрямування також є і 

положення статті 4, якими визначаються виникнення і строк повноважень 

депутата місцевої ради.  

Навряд чи варто оминати увагою і такі положення Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», які уміщені у статті 6 «Поєднання депутатської 

діяльності з виконанням виробничих або службових обов'язків» у контексті того, 

що «депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з 

виробничою або службовою діяльністю» [151]. 
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Нарешті, варто звернути увагу і на положення статті 7 «Несумісність 

статусу депутата місцевої ради з деякими посадами та видами діяльності», 

особливо частини третьої, відповідно до якої «депутат місцевої ради не може мати 

іншого представницького мандата» [151]. Варто додати, що у попередніх частинах 

нашого дослідження про це обмеження вже згадувалося у контексті аналізу 

рішень Конституційного Суду України.  

Узагальнюючи, слід відмітити ті основні групи правовідносин, які на службі 

в органах місцевого самоврядування регламентуються положеннями Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад»:  

-щодо сутності та змісту повноважень депутатів місцевих рад;  

-щодо виникнення повноважень депутата місцевої ради і строку цих 

повноважень;  

-щодо поєднання депутатської діяльності з виконанням виробничих або 

службових обов'язків;  

-щодо несумісності статусу депутата місцевої ради з деякими посадами та 

видами діяльності;  

-щодо відсутності оплати праці більшості депутатів;  

-щодо депутатської етики;  

-щодо повноважень депутата;  

-щодо основних гарантій депутатської діяльності (Розділ IV Закону).  

Цей перелік є вичерпним. Значна кількість елементів цього переліку може 

бути додатковим аргументом на користь того, що навряд чи можливо 

кодифікувати законодавство про службу в органах місцевого самоврядування на 

сучасному етапі.  

 

Висновки до Розділу 1. 

 

Узагальнено, що сучасний стан адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування може бути 
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охарактеризований за двома основними напрямами: а) перший напрям охоплює 

чинні нормативно-правові акти про службу в органах місцевого самоврядування; 

б) другий напрям охоплює перспективне законодавство у цій сфері. 

До числа ознак публічної служби, які слід враховувати у дослідженнях 

адміністративно-правового спрямування, рекомендовано відносити наступні:  

політичний характер;  професійний характер; спрямування на реалізацію функцій і 

завдань Української держави;  орієнтація на публічний інтерес;  нематеріальний 

характер результату діяльності з надання адміністративних та інших послуг.  

Констатовано, що у Розділі ХІ Конституції України 1996 року взагалі не 

згадується про службу в органах місцевого самоврядування, що слід визнати 

недоліком. Запропоновано доповнити цей Розділ, а також статтю 92 положеннями, 

у яких би йшлося про службу в органах місцевого самоврядування. 

Сформульовано, що власне «конституційним» є право рівного доступу до 

служби в органах місцевого самоврядування. Висновок аргументовано з 

застосуванням текстуального підходу до вивчення тексту Конституції України як 

основного джерела галузі адміністративного права. Підкреслено, що право на 

службу в органах місцевого самоврядування, право бути обраним до органів 

місцевого самоврядування прямо не передбачені у тексті Конституції України 

1996 року.  

Доведено необхідність врахування при здійсненні адміністративно-

правового регулювання службових правовідносин в органах місцевого 

самоврядування того, що право на службу в органах місцевого самоврядування 

мають не тільки особи, на яких розповсюджуються положення Розділу ІІ 

Конституції України щодо вільного доступу до цієї служби, а також і положень 

Розділу ІІІ  «Вибори. Референдум».  

Запропоновано систематизувати положення Конституції України 1996 року 

про службу в органах місцевого самоврядування на три групи: а) загальні 

положення про публічну владу у цілому та місцеве самоврядування зокрема; б) 

загальні положення про права людини у контексті суб’єктів права на службу в 
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органах місцевого самоврядування (принцип рівності та інші, політичні права, 

соціальні права у частині права на труд, права на відпочинок тощо, пасивне 

виборче право); в) положення про службу в органах місцевого самоврядування.  

Запропоновано при адміністративно-правових дослідженнях регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування угруповувати 

відповідні рішення Конституційного Суду України наступним чином: а) рішення, 

у тексті яких розглядаються питання безпосередньо служби в органах місцевого 

самоврядування; б) рішення, у тексті яких розглядаються питання, що 

опосередковано стосуються служби в органах місцевого самоврядування.  

Аргументовано, що особливий інтерес представляють такі рішення єдиного 

органу конституційної юрисдикції з вищезазначених груп:  

справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови 

(досліджена у рішенні проблема стосується не усіх громадян, які прагнуть 

реалізувати право на службу в органах місцевого самоврядування, а лише тих, які 

претендують на виборні посади. У цьому рішенні сформульовано кілька важливих 

дефініцій (наприклад, поняття «міській голова»), а також визначено, що усі 

виборні посадові особи органів місцевого самоврядування мають 

представницький мандат, а тому не можуть водночас обіймати ще одну виборну 

посаду);  

справа щодо статусу депутатів рад (рішення у справі є важливим з точки 

зору визначення можливостей сумісництва для осіб, що перебувають на виборних 

посадах в органах місцевого самоврядування. Завдяки положенням резолютивної 

частини цього Рішення їхній статус набув більшої правової визначеності);  

справа щодо несумісності депутатського мандата (рішення у справі є вартим 

врахування тому, що у  цьому Рішенні посадові особи місцевого самоврядування 

та органи місцевого самоврядування взагалі не згадуються. Проте, важливими є 

міркування щодо природи мандату в Україні, які уміщені у резолютивній частині 

цього Рішення. Вони за аналогією можуть бути застосовані до виборних 

посадових осіб місцевого самоврядування);  
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справа про поєднання посади в місцевій державній адміністрації з мандатом 

депутата місцевої ради (рішення у цій справі представляє інтерес тому, що воно 

надає можливість краще зрозуміти природу мандата депутата місцевої ради, а 

також і правовий статус особи, яка знаходиться на публічній службі (у випадку, 

проаналізованому Конституційним Судом України – на державній службі). Але 

відповідні положення за аналогією можуть бути використані і для служби в 

органах місцевого самоврядування); 

справа про граничний вік перебування на державній службі та на службі в 

органах місцевого самоврядування (суб’єкт права на конституційне подання у 

справі про граничний вік перебування на державній службі та на службі в органах 

місцевого самоврядування керується сучасним розумінням принципу рівності, і 

стверджує, що працівники, які працевлаштовані на інших посадах, ніж посади в 

органах місцевого самоврядування і органах державної влади, знаходяться не в 

рівних умовах (вікових) у порівнянні з останніми).  

Рекомендовано звернути особливу увагу на зв'язок між правом на службу в 

органах місцевого самоврядування та правом на працю. Цей зв'язок підкреслено у 

рішенні у справі про граничний вік перебування на державній службі та на службі 

в органах місцевого самоврядування, та його слід враховувати при здійсненні 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування. На цьому зв’язку важливо наголосити тому, що 

здебільшого право на службу в органах місцевого самоврядування розглядають як 

складову права на участь в управлінні державними та місцевими справами, та 

акцентують увагу до його належності до політичних прав. Це робить логічним 

звернення до конституційного законодавства, але не менш важливим є 

застосування положень трудового законодавства для надання згаданим 

дослідженням комплексності та глибини.  

За підсумками аналізу структури Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року з точки зору подальшого 

удосконалення адміністративно-правового регулювання службових правовідносин 
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в органах місцевого самоврядування запропоновано доповнити цей Закон  

Розділом ІІ1 з назвою «Вступ на службу в органи місцевого самоврядування».  

До цього Розділу рекомендовано включити наступні положення чинного 

Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування»: а) усі положення, що 

зараз містяться у статті 5 «Право на службу в органах місцевого самоврядування» 

(це стаття Розділу  I «Загальні положення»); фактично, у них йдеться не про право 

на службу в органах місцевого самоврядування з класичної точки зору щодо його 

структури (об’єкт права, суб’єкти права, зміст права), а про вимоги до суб’єктів 

більш вузького права – права доступу до служби в органах місцевого 

самоврядування. Варто додати, що у статті 5 ці вимоги викладено лише частково); 

б) усі положення, що зараз містяться у статті 12 «Обмеження, пов’язані з 

прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням 

служби» (це стаття Розділу III «Проходження служби в органах місцевого 

самоврядування, службова кар’єра»); фактично, це друга частина вимог до тих 

осіб, які прагнуть реалізувати своє право доступу до служби в органах місцевого 

самоврядування – а перша частина вимог викладена у згаданій вище статті 5 цього 

ж Закону; в)  усі положення, що зараз містяться у статті 10 «Прийняття на службу 

в органи місцевого самоврядування» (це стаття Розділу III «Проходження служби 

в органах місцевого самоврядування, службова кар’єра»); г) усі положення, що 

зараз містяться у статті 11 «Присяга посадових осіб місцевого самоврядування» 

(це стаття Розділу III «Проходження служби в органах місцевого самоврядування, 

службова кар’єра»).  

Обґрунтовано, що Закон України  від 10 грудня 2015 року «Про державну 

службу» є набагато більш детальним, ніж Закон «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» від 7 червня 2001 року. Рекомендовано включити до Закону 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» до викладення його у новій 

редакції щонайменше положення про: а) орган державної влади, яким 

здійснюється загальне управління службою в органах місцевого самоврядування 

(на зразок Розділу ІІІ «Управління державною службою» Закону України  від10 



96 

грудня 2015 року «Про державну службу»; б) щодо додаткових особливостей 

оплати праці, відпочинку тощо, заохочень та трудових гарантій для тих, хто 

перебуває на службі в органах місцевого самоврядування (на зразок Розділу VI 

«Оплата праці, заохочення, і соціальні гарантії» Закону України  від 10 грудня 

2015 року «Про державну службу); в)  положення про особливості проходження 

служби в органах місцевого самоврядування на виборних посадах, які 

заміщуються на місцевих виборах (на зразок Розділу Х «Особливості 

проходження державної служби в окремих державних органах. Патронатна 

служба» Закону України  від10 грудня 2015 року «Про державну службу»).  

Досліджено положення Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21 травня 1997 року та Закону України «Про запобігання корупції» 

від 14 жовтня 2014 року з точки зору можливостей подальшого адміністративно-

правового регулювання службових правовідносин в органах місцевого 

самоврядування, сформульовано тексти рекомендованих змін та доповнень до 

них.  

Сформульовано, що саме закони загального характеру, окремими 

положеннями яких здійснюється адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування (Кодекс законів 

про працю України, Виборчий кодекс України, інші), є перешкодою на шляху 

систематизації законодавства про публічну службу у цілому та про службу в 

органах місцевого самоврядування зокрема. Адже більшість з цих законів є 

кодифікованими законами, а рекодифікація не є традиційною для практики 

української законотворчості.  

Враховуючи наявність електронних баз даних, за допомогою яких 

інкорпоруються нормативно-правові акти в Україні, ефективних пошукових 

систем, запропоновано визнати недоцільним окрему електронну інкорпорацію 

нормативно-правових актів, за допомогою яких здійснюється адміністративно-

правове регулювання службових правовідносин в органах місцевого 
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самоврядування. Що ж до інкорпорації у паперовому вигляді, то її ресурсоємність 

робить звернення до неї все менш ефективним з кожним роком.  

Доведено, що навряд чи консолідація є доцільною, коли йдеться про ті 

законодавчі акти, за допомогою яких здійснюється адміністративно-правове 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування – 

адже таких документів доволі багато, та до них часто вносяться зміни і 

доповнення (у першу чергу, внаслідок адміністративної реформи та реформи 

децентралізації). 

Рекомендовано кодифікувати лише положення Законів «Про державну 

службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування». Це надасть 

можливість уніфікувати нормативно-правову регламентацію цих двох видів 

публічної служби в Україні. Запропоновано назву такого документу - «Основи 

публічної служби в Україні».  

Узагальнено ті групи правовідносин, які щодо служби в органах місцевого 

самоврядування регламентуються положеннями Кодексу законів про працю 

України: а) щодо трудового договору; б) щодо робочого часу; в) щодо часу 

відпочинку; г) щодо нормування праці; д) щодо оплати праці; е) щодо гарантій і 

компенсацій; є) щодо гарантій  при  покладенні  на працівників  матеріальної  

відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації; ж) щодо 

охорони праці; з) щодо праці жінок; и) щодо пільг  для  працівників,  які 

поєднують роботу з навчанням; і) щодо індивідуальних  трудових  спорів;  ї) щодо 

професійних  спілок,  участі працівників  в  управлінні  підприємствами, 

установами, організаціями; к) щодо загальнообов’язкового страхування і 

пенсійного забезпечення; л) щодо нагляду  і  контролю  за додержанням 

законодавства про працю.  

Узагальнено ті групи правовідносин, які щодо служби в органах місцевого 

самоврядування регламентуються положеннями Виборчого кодексу України: а) 

щодо загальних положень про поняття та види виборів; б) щодо спеціальних 

положень про місцеві вибори; в) щодо визначення результатів місцевих виборів; г) 
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щодо заміщення депутатів; д) щодо позачергових, повторних, проміжних, 

додаткових та перших місцевих виборів. 

Узагальнено ті групи правовідносин, які щодо служби в органах місцевого 

самоврядування регламентуються положеннями Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад»: а) щодо сутності та змісту повноважень депутатів 

місцевих рад; б) щодо виникнення повноважень депутата місцевої ради і строку 

цих повноважень; в) щодо поєднання депутатської діяльності з виконанням 

виробничих або службових обов'язків; г) щодо несумісності статусу депутата 

місцевої ради з деякими посадами та видами діяльності; д) щодо відсутності 

оплати праці більшості депутатів; е) щодо депутатської етики; є) щодо 

повноважень депутата; ж) щодо основних гарантій депутатської діяльності.  

Доведено, що три вищенаведених переліки є вичерпним. Значна кількість 

елементів кожного з цих переліків може бути додатковим аргументом на користь 

того, що навряд чи можливо кодифікувати законодавство про службу в органах 

місцевого самоврядування на сучасному етапі.  
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РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ПІДЗАКОННИМИ АКТАМИ 

 

2.1. Адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування підзаконними актами: урядові акти 

 

Слід зазначити, що в Україні найбільш важливі акти нормотворчості на 

підзаконному рівні щодо публічної служби у цілому та служби в органах 

місцевого самоврядування зокрема на загальнодержавному рівні належать Урядові 

– Кабінету Міністрів України.  

В.Б. Авер’янов справедливо зазначав: «у процесі реалізації виконавчої влади 

відбувається практичне втілення в життя законів та інших нормативних актів 

держави, практичне застосування всіх важелів державного регулювання й 

управління важливими процесами суспільного розвитку» [1, с. 30]. Таким чином, 

почати огляд підзаконних актів логічно та доктринально обґрунтованим буде саме 

з урядової нормотворчості.  

В Україні проголошено республіку, у якій знаходить свою практичну 

реалізації принцип поділу державної влади на три гілки – законодавчу гілку влади, 

виконавчу та судову гілки влади.  

Як зазначають відомі фахівці з адміністративного права, «завдання 

виконавчої влади полягають у:  

- реалізації та виконанні (звідси – «виконавча») Конституції та законів 

України, прийнятих парламентом; 

- забезпеченні прав та свобод людини і громадянина;  

- регулюванні економіки, соціально-культурної та адміністративно-

політичної сфер життєдіяльності суспільства;  

- сприянні задоволенню життєвих потреб населення (водо- та газо- 

постачання, опалення, електрика, транспорт тощо)» [83, с. 21-22]. 
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Варто підкреслити, що кожен з цих напрямів діяльності має відношення до 

діяльності також і осіб, які знаходяться на службі в органах місцевого 

самоврядування.  

Так, органи місцевого самоврядування функціонують у правовому полі 

держави. А отже, у своїй діяльності персонал цих органів керується Конституцією 

та законами України.  

Органи місцевого самоврядування роблять значний внесок у підвищення 

ефективності реалізації, охорони та захисту прав людини. Адже на місцевому 

рівні у повсякденному житті реалізується багато прав, і значна кількість з них – 

саме завдяки взаємодії з органами місцевого самоврядування та / або зусиллям 

персоналу цих органів.  

Органи місцевого самоврядування задіяні в розвитку економіки, соціально-

культурної та адміністративно-політичної сфери у відповідній адміністративно-

територіальній одиниці, а також надають комунальні послуги.  

Таким чином, кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування є 

надзвичайно важливим, і стає очевидним, у зв’язку з чим уряд послідовно та 

протягом тривалого часу регламентує питання служби в органах місцевого 

самоврядування (інколи її позначають як «муніципальну службу», що видається 

не дуже коректним з огляду на назву профільного Закону України у цій сфері. Як 

зазначають дослідники, «в Україні термін «муніципальна служба» вперше 

з’явився в Концепції адміністративної реформи в Україні 1998 року» [78, с. 245]. 

Значно більш методологічно точним буде все ж таки вести мову про «службу в 

органах місцевого самоврядування»). 

Повертаючись до Уряду України, варто зазначити, що відповідно до Закону 

України від 27 лютого 2014 року «Про Кабінет Міністрів України», цей орган 

займає особливе місце у системі органів публічної влади держави, що й робить не 

тільки логічною, але й необхідною його участь у здійсненні правової 

регламентації службових правовідносин в органах місцевого самоврядування. 
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Так, стаття 1 «Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади 

України» встановлює, що: 

«1. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі 

органів виконавчої влади. 

2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та 

через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, 

координує та контролює діяльність цих органів. 

3. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і 

Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у 

межах, передбачених Конституцією України» [137]. 

У статті 2 «Основні завдання Кабінету Міністрів України» закладено основи 

того, що Уряд активно здійснює регламентацію досліджуваних у нашому 

дисертаційному дослідженні правовідносин.  

Важливою є також і стаття 39 «Відносини Кабінету Міністрів України з 

органами місцевого самоврядування».  

Здавалося б, що у цій статті мало б зазначатися про нормотворчість Уряду 

України щодо служби в органах місцевого самоврядування. Однак, таких 

положень у цьому Законі немає у цілому, і у статті 39 зокрема. Зараз вона діє у 

такій редакції:  

«1. Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність органів виконавчої 

влади на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого 

самоврядування, додержання визначених законом прав органів місцевого 

самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої 

влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого 

значення, зокрема економічного, соціального та культурного розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць. 

2. Кабінет Міністрів України вживає заходів для ознайомлення органів 

місцевого самоврядування з проєктами актів Кабінету Міністрів України, що 
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безпосередньо стосуються питань функціонування місцевого самоврядування чи 

інтересів територіальних громад. 

3. Кабінет Міністрів України в порядку, визначеному законом, за рахунок 

коштів, передбачених у Державному бюджеті України, компенсує витрати органів 

місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень Кабінету Міністрів 

України, інших органів виконавчої влади. 

4. Кабінет Міністрів України може вносити на розгляд Верховної Ради 

України проєкти законів про надання органам місцевого самоврядування окремих 

повноважень органів виконавчої влади. Одночасно Кабінет Міністрів України 

подає пропозиції про фінансування здійснення таких повноважень у повному 

обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до 

місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків, а також передачі у 

комунальну власність чи у користування органів місцевого самоврядування 

відповідних об’єктів державної власності. 

5. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України 

забезпечує здійснення контролю за виконанням органами місцевого 

самоврядування наданих їм повноважень органів виконавчої влади» [137]. 

Слід запропонувати доповнити статтю 39 «Відносини Кабінету Міністрів 

України з органами місцевого самоврядування» Закону «Про Кабінет Міністрів 

України» частиною шостою наступного змісту:  

«6. Кабінет Міністрів України своїми нормативними актами закладає основи 

правової регламентації служби в органах місцевого самоврядування іншими 

органами виконавчої влади».  

Пропозиція доповнити Закон України «Про Кабінет Міністрів України» 

положеннями щодо ролі Уряду в адміністративно-правовому регулюванні 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування повністю 

відповідає змісту принципу правової визначеності. Цей принцип є багатомірним, 

однак у цьому контексті мається на увазі така його складова, як визначеність з 

суб’єктом нормотворчості, від якого можна очікувати видання тих чи інших 
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нормативно-правових актів з конкретного питання. Варто підкреслити, що 

дотримання принципу правової визначеності у діяльності Уряду у цілому є 

важливим, на це неодноразово звертали увагу провідні українські фахівці з 

адміністративного права, коли аналізували подальше удосконалення 

адміністративно-правового статусу Кабінету Міністрів України (дивись, 

наприклад, [35;43;44;55]). 

Цікавим у контексті дослідження адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування є Постанова 

Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. N 804 «Про затвердження 

Положення про порядок стажування у державних органах». Попри назву цієї 

Постанови, у 2016 році було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 

22 липня 2016 р. № 465 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України», у якій передбачено, що 

«Положення про порядок стажування у державних органах, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. № 804 …, 

застосовується при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування 

відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”» 

[116]. Таким чином, аналізована Постанова розповсюджується також і на службу в 

органах місцевого самоврядування.  

У Постанові зазначається, що стажування в органах публічної влади 

проводиться «з метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня 

і ділових якостей працівників, які претендують на посаду державного службовця, 

може проводитися їх стажування у відповідному державному органі терміном до 

двох місяців» [128]. Це є важливим для врахування.  

Також інтерес представляють два останні абзаци цієї Постанови, у яких 

йдеться про те, що:  

«Стажування можуть проходити особи, що вперше претендують на посаду 

державного службовця, та державні службовці. Державний службовець після 
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успішного закінчення стажування може бути переведений на посаду за рішенням 

керівника відповідного державного органу без конкурсного відбору.  

9. Державний службовець, який пройшов стажування, може бути 

зарахований до кадрового резерву державного органу» [128]. 

Окрім змістовного інтересу, ці положення представляють також і 

формальний інтерес. Так, попри Постанову Кабінету Міністрів України від 22 

липня 2016 р. № 465 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України», у якій передбачено, що 

«Положення про порядок стажування у державних органах, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. № 804, 

застосовується при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування 

відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування”», зовсім незрозуміло, чому Постанову від 1 грудня 1994 р. не 

було викладено у новій редакції, яка б враховувала текстуальні зміни.  

Варто запропонувати викласти Постанову Кабінету Міністрів України від 1 

грудня 1994 р. N 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у 

державних органах», та сам Порядок, у новій редакції, яка б передбачала вказівку 

не тільки на державні органи, але й на органи місцевого самоврядування, а також 

не тільки на державних службовців, але й на посадових осіб місцевого 

самоврядування. Така пропозиція обґрунтована тим, що на сучасному етапі 

Постанову від 1 грудня 1994 року важко знайти, користуючись контекстним 

пошуком в електронних базах даних, якщо проводити його за ключовими словами 

«служба в органах місцевого самоврядування», «посадова особа місцевого 

самоврядування» (ці словосполучення у Постанові від 1 грудня 1994 року 

відсутні).  

Варто наголосити, що ми ні в якому разі не заперечуємо важливість 

проведення стажування для тих осіб, які претендують на службу в органах 

місцевого самоврядування вперше. «За» наявність такого стажування 
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висловлювались фахівці з питань публічної служби (дивись, наприклад, 

[60;90;98;193]). 

Низку важливих для врахування при здійсненні адміністративно-правового 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування 

містить Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 р. N 1386 «Про 

затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах 

місцевого самоврядування». У Постанові Кабінету Міністрів України від 1 грудня 

1994 р. N 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у 

державних органах» йшлося про те, що особи, які вдало завершили стажування, 

включаються до кадрового резерву.  

Представляє інтерес частина друга пункту першого цього Типового порядку, 

у якому пояснюється сама сутність формування кадрового резерву, а саме, що: 

«Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які:  

- спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та 

громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина;  

- мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних 

знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання 

управлінських рішень» [136]. 

А також, у цьому Положенні Кабінету Міністрів України важливим є ще 

один абзац, який демонструє одну з відмінностей виборних посад від інших посад 

на службі в органах місцевого самоврядування.  

Це положення пункту 4 аналізованого документу, яке передбачає, що: 

«Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються територіальною 

громадою або відповідною радою, згідно із Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" не формується» [136]. 

Варто зауважити, що такий підхід є цілком зрозумілим. Адже навряд чи 

можливо заздалегідь передбачити, які саме особи бажатимуть скористатися своїм 

пасивним виборчим правом на чергових, позачергових тощо місцевих виборах. До 
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того ж, ніхто не може заздалегідь передбачити, чи отримають ці особи посаду, на 

яку вони претендуватимуть.  

Резюмуючи огляд цього невеликого за своїм обсягом нормативно-правового 

акту слід зазначити: з точки зору огляду адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування, Постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 р. N 1386 «Про затвердження 

Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого 

самоврядування» не потребує змін та доповнень.  

Після правовідносин, які виникають з приводу формування кадрового 

резерву, доцільно проаналізувати у частині адміністративно-правового 

регулювання також і правовідносини, що виникають при проведенні конкурсу в 

органах місцевого самоврядування.  

Варто зазначити, що саме для органів місцевого самоврядування у цілому 

окремого нормативно-правового акту з цього питання на загальнодержавному 

рівні поки що не прийнято.  

Відповідно до роз’яснення щодо особливостей проведення конкурсу та 

порядку проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад в органах 

місцевого самоврядування одного з центральних органів виконавчої влади, 

«органи місцевого самоврядування при проведенні конкурсу мають керуватися 

Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних 

службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 

р. N 169, а при проведенні іспитів - Загальним порядком проведення іспиту 

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим 

спільним наказом Головного управління державної служби України та 

Української Академії державного управління при Президентові України від 

10.05.2002 р. N 30/84, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 

24.05.2002 р. за N 446/6734, з урахуванням особливостей проходження служби в 

органах місцевого самоврядування, визначених Законом України "Про службу в 

органах місцевого самоврядування"» [157]. 
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У тексті цього Роз’яснення, яке буде проаналізовано у наступному 

підрозділі нашого дисертаційного дослідження, зазначено про настільки значну 

кількість настільки істотних відмінностей між конкурсом на заміщення вакантних 

посад державних службовців та конкурсом на заміщення вакантних посад в 

органах місцевого самоврядування, що це робить доречним рекомендувати 

Кабінету Міністрів України затвердити Порядок проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування.  

Варто зазначити, що цей Порядок (так само, як і чинний Порядок 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах державної влади) 

матиме загальний характер. Так, на сучасному етапі органи місцевого 

самоврядування затверджують власні нормативні акти щодо відповідних 

конкурсів. Прикладами можуть слугувати:  

- Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових 

осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради : затверджено 

Розпорядженням голови Сумської обласної ради від 04.07.2006 №62-к [106]; 

-Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад посадових осіб місцевого самоврядування та Порядку проведення іспиту 

кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого 

самоврядування: Розпорядження голови Дніпровської районної у м. Херсоні ради 

від 05.10.2011 № 227-к [131].  

У контексті наведення цих прикладів – конкретних актів органів місцевого 

самоврядування, на підставі яких регламентується питання служби в органах 

місцевого самоврядування – слід зазначити, що у нормопроєктній діяльності існує 

цікава точка зору з питання продемонстрованого вище ланцюжка «акт Кабінету 

Міністрів України загальнодержавного характеру – акти органів місцевого 

самоврядування місцевого характеру».  

А саме, положення Пояснювальної записки до Проєкту Закону “Про службу 

в органах місцевого самоврядування”, реєстраційний номер 1223 від 2 вересня 

2019 року, передбачають, що «Законопроєкт дозволить забезпечити мінімум 
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втручання в діяльність органів місцевого самоврядування виконавчої влади: 

підзаконні нормативно-правові акти з питань служби в органах місцевого 

самоврядування, які наразі видає Кабінет Міністрів України, будуть прийматися 

місцевими радами» [107].  

Попри інноваційність такої пропозиції, навряд чи можна визнати її такою, 

що відповідає сучасному етапу розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

Справа у тому, що далеко не усі органи місцевого самоврядування, особливо 

сільські та селищні, мають належну кількість спеціалістів з цього питання.  

Повертаючись до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 15.02.2002 р. N 169, слід зазначити, що цей документ є надзвичайно 

важливим, адже «відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на 

заміщення вакантних посад державних службовців третьої - сьомої категорій (далі 

- конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок 

заміщення таких посад» [130].  

Порядок має наступну архітектоніку:  

-Загальні положення;  

-Умови проведення конкурсу;  

- Оголошення про конкурсу;  

- Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі;  

- Проведення іспиту та відбір кандидатів.  

Слід ще раз наголосити на тому, що у цьому нормативно-правовому акті 

взагалі не йдеться про органи місцевого самоврядування. Навіть у перших рядках 

цього документу, а саме:  

«1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на 

заміщення вакантних посад державних службовців третьої - сьомої категорій (далі 

- конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок 

заміщення таких посад. 
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2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен 

забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби 

громадян України» [130]. 

Аналізуючи пункт другий з наведеної вище цитати привертає увагу той 

факт, що навіть не згадується про конституційне право рівного доступу до служби 

в органах місцевого самоврядування. Знов-таки, у разі застосування контекстного 

пошуку особи, які планують кар’єру в органах місцевого самоврядування, навряд 

чи зможуть швидко знайти цей документ. А тому ще раз варто наголосити на 

тому, що доречно прийняти окремий нормативно-правовий акт, яким би 

здійснювалась адміністративно-правова регламентація конкурсних правовідносин 

в органах місцевого самоврядування на загальнодержавному рівні (як менш 

прийнятний варіант можна було б рекомендувати при черговому оновленні 

Порядку викласти його повністю у новій редакції, змінивши також і назву – на 

«Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування»). 

Звертаючись до першого абзацу процитованого вище Порядку, варто 

підкреслити, що у ньому йдеться про те, що конкурс є обов’язковою умовою для 

заміщення посад категорій з третьої по сьому. Для того, щоб зрозуміти, які ж це 

посади в органах місцевого самоврядування, слід звернутися до такого важливого 

урядового акту, як Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 

1441 «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних 

категорій посад».  

Зміст цієї Постанови складають переліки посад, розміщені за номером тієї 

чи іншої категорії, а саме:  

- третя категорія;  

- четверта категорія;  

- п'ята категорія;  

- шоста категорія;  

- сьома категорія [112]. 
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Ця Постанова не належить до числа доволі давніх урядових нормативно-

правових актів, але поки що вона не відмінена, що є істотним недоліком.  

Адже вона частково дублює положення статті Стаття 14 «Класифікація 

посад в органах місцевого самоврядування» Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування».  

Повністю не дублюються такі частини статті 14:  

«В органах місцевого самоврядування встановлюються такі категорії посад: 

перша категорія - посади Київського міського голови, голів обласних рад та 

Севастопольського міського голови; 

друга категорія - посади Сімферопольського міського голови, міських (міст - 

обласних центрів) голів; заступників голів обласних рад та Севастопольського 

міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради» 

[150].  

Варто у цьому контексті нагадати, як було визначено Конституційним 

Судом України посаду міського голови у Рішенні від 6 липня 1999 року N 7-рп/99 

у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України і 

виконавчого комітету Вінницької міської ради щодо офіційного тлумачення 

положень статей 38, 78 Конституції України, статей 1, 10, 12, частини другої 

статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (справа про 

сумісництво посад народного депутата України і міського голови): «міський 

голова - це головна посадова особа територіальної громади міста, що має 

представницький мандат, і тому на нього повинні поширюватися вимоги щодо 

несумісності депутатського мандата (народного депутата України), передбачені 

частиною другою статті 78 Конституції України. У зв'язку з цим безпідставним є 

твердження суб'єктів права на конституційне подання, що Конституцією України 

не встановлено обмежень для міського голови бути народним депутатом України» 

[191]. 

Частково дублюються положення щодо третьої – сьомої категорії 

службовців в органах місцевого самоврядування.  
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Нижче наводиться порівняльна таблиця інших положень (Таблиця 2.1).  

 

Таблиця 2.1. Категорії посад на службі в органах місцевого самоврядування 

за Законом «Про службу в органах місцевого самоврядування» та 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1441 «Про 

віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій 

посад» 

 

Категорія Постанова  Закон 

Третя  Посади першого заступника, 

заступників 

Сімферопольського міського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

посади перших заступників та 

заступників міських голів (міст - 

обласних центрів) з питань 

діяльності виконавчих органів 

ради; секретарів міських (міст - 

обласних центрів та міста 

Сімферополя) рад, міських голів 

(міст обласного і 

республіканського в Автономній 

Республіці Крим значення, крім 

міст - обласних центрів), голів 

районних, районних у містах рад; 

 

керуючих справами виконавчих 

апаратів обласних та 

Севастопольської міської рад; 

Четверта  Посади керуючих справами 

(секретарів) виконавчих 

комітетів міських (міст - 

посади голів постійних комісій з 

питань бюджету обласних, 

Київської та Севастопольської 
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обласних центрів та м. 

Сімферополя) рад, заступників 

керуючих справами 

виконавчих апаратів обласних 

рад 

міських рад (у разі коли вони 

працюють у раді на постійній 

основі), керівників управлінь і 

відділів виконавчого апарату 

обласних, Севастопольської 

міської та секретаріату Київської 

міської рад, секретарів міських 

(міст обласного і 

республіканського в Автономній 

Республіці Крим значення) рад, 

заступників міських (міст 

обласного і республіканського в 

Автономній Республіці Крим 

значення) голів з питань 

діяльності виконавчих органів 

ради, керуючих справами 

(секретарів) виконавчих 

комітетів, директорів, перших 

заступників, заступників 

директорів департаментів 

міських (міст обласного і 

республіканського в Автономній 

Республіці Крим значення) рад, 

міських (міст районного 

значення) голів, селищних і 

сільських голів, посади 

заступників голів районних рад; 

П’ята  Посади заступників керівників керуючих справами виконавчих 
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управлінь і відділів 

виконавчого апарату обласних 

рад, заступників керівників 

управлінь і відділів 

Севастопольської міської та 

секретаріату Київської міської 

рад, керівників управлінь, 

відділів та їх заступників, 

керівників відділів у складі 

управлінь міських (міст - 

обласних центрів та м. 

Сімферополя) рад, посади 

заступників голів районних у 

містах рад. 

апаратів районних рад, керуючих 

справами (секретарів) 

виконавчих комітетів районних у 

містах рад, помічників голів, 

радників (консультантів), 

спеціалістів, головних 

бухгалтерів управлінь і відділів 

виконавчого апарату обласних, 

секретаріатів Київської та 

Севастопольської міських рад, 

керівників управлінь, відділів та 

інших виконавчих органів 

міських (міст обласного і 

республіканського в Автономній 

Республіці Крим значення) рад 

та їх заступників, керівників 

відділів (підвідділів) у складі 

самостійних управлінь, відділів 

виконавчих органів міських (міст 

обласного значення) рад, посади 

заступників міських (міст 

районного значення), сільських, 

селищних голів з питань 

діяльності виконавчих органів 

ради, секретарів міських (міст 

районного значення), сільських, 

селищних рад; 

Шоста  Посади керівників відділів  
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сільських, селищних рад, 

заступників керівників відділів 

у складі управлінь міських 

(міст - обласних центрів та м. 

Сімферополя) рад, помічників 

голів, радників, консультантів, 

спеціалістів управлінь, 

відділів, інших структурних 

підрозділів виконавчих органів 

міських (міст - обласних 

центрів і республіканського в 

Автономній Республіці Крим 

значення) рад. 

посади керуючих справами 

(секретарів) виконавчих 

комітетів міських (міст 

районного значення), сільських, 

селищних рад, керівників 

структурних підрозділів 

виконавчого апарату районних та 

секретаріатів районних у містах 

Києві та Севастополі рад та їх 

заступників, керівників 

управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів 

виконавчих органів міських (міст 

районного значення), районних у 

містах рад та їх заступників, 

помічників голів, радників, 

консультантів, начальників 

секторів, головних бухгалтерів, 

спеціалістів управлінь, відділів, 

інших структурних підрозділів 

виконавчих органів міських (міст 

обласного значення та міста 

Сімферополя) рад, старост; 

Сьома  Посади радників, 

консультантів, спеціалістів 

виконавчих апаратів районних 

рад. 

посади радників, консультантів 

секретаріатів районних у містах 

рад, спеціалістів виконавчих 

органів районних у містах, 

міських (міст районного 
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значення) рад, спеціалістів 

виконавчих органів сільських, 

селищних рад. 

 

 Нарешті, остання частина статті 14 Закону «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» передбачає, що: 

 «Віднесення інших посад органів місцевого самоврядування, не зазначених 

у цій статті, до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування 

здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням керівників відповідних 

органів місцевого самоврядування» [150]. 

 Зрозуміло, що аналізована Постанова прийнята саме на виконання цього 

положення Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування». Однак, 

наприкінці постанов Кабінету Міністрів України про віднесення відповідних 

посад в органах місцевого самоврядування слід зазначати, що перелік категорій та 

посад, які належать до кожної з них, наведено також і у Законі «Про службу в 

органах місцевого самоврядування». Така відсильна норма надаватиме цілісну (а 

не фрагментарну) інформацію з цього питання.  

 Це ж зауваження стосується і інших урядових актів, присвячених цьому 

питанню. На сучасному етапі розвитку адміністративного законодавства України 

можна відмітити такі з них:  

 -Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 673-р 

«Про віднесення посади державного реєстратора до відповідної категорії посад в 

органах  місцевого самоврядування» [115];  

 - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 794-р 

«Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних 

категорій посад» [113]; 

 - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 225-р 

«Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних 

категорій посад» (цим актом було видано розпорядження, «Відповідно до статті 14 
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Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднести 

посади керівників управлінь, відділів у складі департаментів міських (міст 

обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та їх 

заступників, заступників керівників відділів у складі управлінь міських (міст 

обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад до 

п'ятої категорії посад в органах місцевого самоврядування» [111];  

 -Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2013 р. № 265-р 

“Про віднесення посади адміністратора до відповідної категорії посад в органах 

місцевого самоврядування” [114]. 

Що ж до статті 14 «Класифікація посад в органах місцевого 

самоврядування» Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», вона 

також може бути удосконалена з точки зору перспектив адміністративно-правової 

регламентації правовідносин про службу в органах місцевого самоврядування.  

Наприклад, до шостої категорії Постанова відносить «посади керівників 

відділів сільських, селищних рад, заступників керівників відділів у складі 

управлінь міських (міст - обласних центрів та м. Сімферополя) рад, помічників 

голів, радників, консультантів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних 

підрозділів виконавчих органів міських (міст - обласних центрів і 

республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад» [112] (курсив наш 

– В.П.). 

Враховуючи триваючу реформу децентралізації публічної влади, яка 

передбачає також і оновлення адміністративно-територіального поділу в Україні, а 

також таку, що вже відбулася, реформу районів у державі, слід запропонувати в 

Законі «Про службу в органах місцевого самоврядування» та в урядових актах про 

службу в органах місцевого самоврядування відмовитись від посилань на «міста – 

обласні центри», «міста республіканського значення» тощо. Натомість доцільно 

перейти до таких характеристик міст, що є об’єктивними (найбільш 

перспективною є врахування кількості населення у місті, детальніше про це 

дивись праці В.Р. Нестора [93;92]).  
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Ще одне зауваження стосується того, що як раз положення цієї Постанови 

доцільно було б об’єднати з відповідними положеннями про державну службу. 

таку пропозицію сформульовано на підставі ознайомлення з ще одним важливим 

документом – Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 

«Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між 

рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого 

самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими 

спеціальними званнями» [102]. Таким чином, варто було б провести консолідацію 

відповідних адміністративно-правових положень з цього питання.  

Вчені неодноразово наголошували на тих подібних ознаках, які мають 

правовідносини на державній службі та правовідносини на службі в органах 

місцевого самоврядування. Так, Ківалов С.В. і Біла-Тіунова Л.Р. у своїй праці 

«Публічна служба в Україні» наголосили на цій тезі та додали, що «зв’язок між 

державною службою та службою в органах місцевого самоврядування 

проявляється на практиці також і у тому, що стаж роботи на посадах в органах 

місцевого самоврядування зараховується до стажу роботи на державних посадах і 

навпаки» [56, с. 197]. А тому, зазначена вище Постанова є важливим актом, на 

підставі положень якого здійснюється адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування.  

Як витікає з назви цього нормативно-правового акту, у ньому йдеться 

переважно про державних службовців. Але, згадується і про службу в органах 

місцевого самоврядування. Зокрема, у Порядку присвоєння рангів державних 

службовців передбачено, що: 

«3. У разі призначення посадової особи органу місцевого самоврядування на 

посаду державного службовця, на якій може бути присвоєно нижчий ранг, особі 

присвоюється такий ранг державного службовця, який вона мала відповідно до 

Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. 
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Співвідношення між рангами державних службовців та рангами посадових 

осіб місцевого самоврядування визначається з урахуванням категорії посад 

державної служби та посад в органах місцевого самоврядування» [102].  

Навряд чи адміністративно-правове регулювання службових правовідносин 

в органах місцевого самоврядування не було б можливо здійснювати без 

нормативно-правового акту, на підставі якого здійснюється атестація посадових 

осіб місцевого самоврядування. Таким нормативно-правовим актом наразі є 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1440 «Про 

затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб 

місцевого самоврядування».  

У цьому документі спочатку передбачено мету проведення атестації та 

закріплено частоту такого проведення:  

«1. З метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб місцевого 

самоврядування (далі - посадові особи) один раз на 4 роки проводиться їх 

атестація, під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, 

виявлені працівниками при виконанні обов'язків, визначених типовими 

професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у 

посадових інструкціях, що затверджуються сільським, селищним, міським 

головою, головою районної у місті, районної, обласної ради» [135]. 

Важливим є й те, як у цьому нормативно-правовому акті окреслено коло тих 

осіб, які мають бути атестовані.  

Фактично, передбачається три групи таких осіб:  

-особи, які обов’язково підлягають атестації («атестації підлягають посадові 

особи місцевого самоврядування усіх рівнів, у тому числі ті, які внаслідок 

організаційних змін обіймають посади менше ніж один рік, якщо їх службові 

обов'язки не змінилися» [135]);  

- особи, які не підлягають атестації («не підлягають атестації сільські, 

селищні, міські голови, голови районних у містах, районних, обласних рад, 

секретарі сільських, селищних, міських рад, старости, працівники патронатної 
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служби, особи, які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік, молоді 

спеціалісти, вагітні жінки, чи жінки, які працюють менше ніж один рік після 

виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, 

особи, прийняті на роботу на визначений термін» [135]); 

- особи, які атестуються факультативно – за власним бажанням («особи, 

призначені на посаду на визначений термін, та вагітні жінки можуть проходити 

атестацію за власним бажанням» [135]). 

Варто зауважити, що публічна служба у цілому та служба в органах 

місцевого самоврядування зокрема є надзвичайно важливою для суспільства та 

держави, а тому при здійсненні адміністративно-правове регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування слід віддавати перевагу 

імперативним, а не диспозитивним правовим нормам. Саме тому доцільно внести 

зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1440 

«Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб 

місцевого самоврядування», внаслідок яких залишилося б лише 2 категорії 

посадових осіб – ті, що підлягають атестації, та ті, що їй не підлягають.  

Слід рекомендувати у Постанові Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 

2001 р. N 1440 «Про затвердження Типового положення про проведення атестації 

посадових осіб місцевого самоврядування» у Типовому положенні виключити 

абзац третій пункту другого1.  

                                                             
1 Абзац другий пункту другого у чинній редакції: «Не підлягають атестації 

сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних, обласних 

рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, старости, працівники патронатної 

служби, особи, які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік, молоді 

спеціалісти, вагітні жінки, чи жінки, які працюють менше ніж один рік після 

виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, 

особи, прийняті на роботу на визначений термін,  

Абзац другий пункту другого у чинній редакції: «Особи, призначені на 

посаду на визначений термін, та вагітні жінки можуть проходити атестацію за 

власним бажанням». 
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Завершуючи огляд Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 

2001 р. N 1440 «Про затвердження Типового положення про проведення атестації 

посадових осіб місцевого самоврядування» у частині самого Тимчасового 

положення слід наголосити, що його основними структурними частинами є такі:  

-організація та проведення атестації;  

-рішення атестаційних комісій;  

-результати атестації та вирішення спірних питань.  

Варто наголосити, що в якості додатку до Тимчасового положення 

розміщено приклад Атестаційного листа, що дозволяє уніфікувати процедуру 

атестації в усіх органах місцевого самоврядування.  

Одним з найважливіших урядових документів, якими здійснюється 

адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування в Україні, є Постанова Кабінету Міністрів України від 

27 квітня 1994 р. N 250 «Про порядок і умови надання державним службовцям, 

посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток».  

У цьому документі Уряд по-перше, надав додаткові соціальні переваги тим, 

хто працює в органах місцевого самоврядування, і, по-друге, - доповнив загальні 

положення Кодексу законів про працю України спеціальними положеннями щодо 

додаткових відпусток зазначеним категоріям осіб.  

Зокрема, «посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж 

служби в цих органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка 

тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка 

збільшується на 2 календарних дні за кожний наступний рік. Тривалість 

додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів» 

[147]. 

Водночас слід зауважити, що Постанова Кабінету Міністрів України від 27 

квітня 1994 р. N 250 «Про порядок і умови надання державним службовцям, 

посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» 

є надзвичайно стислою (три невеликих абзаци), доволі давньою, а також що 
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питання додаткових відпусток у цілому регламентуються Кодексом законів про 

працю України, який є законом. Таким чином, доцільним є розглянути питання 

про відміну цієї Постанови та включення її положень щодо додаткових 

оплачуваних відпусток посадовим особам місцевого самоврядування до Закону 

«Про службу в органах місцевого самоврядування».  

Наступним актом Кабінету Міністрів України, який заслуговує на увагу у 

контексті дослідження такого питання, як адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування, - це Постанова 

Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 106 “Про затвердження 

Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”.  

У цій Постанові у п. 3 містяться положення «Рекомендувати органам 

місцевого самоврядування: 

-керуватися затвердженим цією постановою Положенням щодо підвищення 

кваліфікації депутатів місцевих рад; 

-під час складання і затвердження відповідних місцевих бюджетів 

передбачати починаючи з 2020 року видатки на підвищення кваліфікації 

посадових осіб місцевого самоврядування у розмірі не менше ніж 2 відсотки 

фонду оплати праці» [129]. 

Слід зауважити, що аналогічні рекомендації (у т.ч. у частині розміру витрат 

на підвищення кваліфікації) надано у пункті другому цієї Постанови також і 

міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади (абзац 

перший пункту другого), а також і іншим державним органам та організаціям, на 

які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в 

органах місцевого самоврядування”  (абзац другий пункту другого). 

Що ж до самого Положення про систему професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, 
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то воно є доволі значним за обсягом документом, який побудовано відповідно до 

найсучасніших стандартів освіти, які (також як і стандарти про державну службу) 

активно запозичуються в межах впровадження в Україні найкращих практик та 

досвіду ЄС.  

Про це свідчить, наприклад, те, що у Постанові є неодноразові посилання на 

кредити ЄКТС («кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (ЄКТС) – одиниця  вимірювання обсягу навчального навантаження 

учасників професійного навчання, необхідного для досягнення визначених 

(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 

годин» [129]) . 

Цей нормативно-правовий акт традиційно починається з визначення його 

мети. Так, «Положення визначає організаційні засади функціонування системи 

професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад (далі – система професійного 

навчання)» [129]. 

Відповідно до положень цієї Постанови, пріоритетним є робота за освітньо-

професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю 281 “Публічне 

управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та 

адміністрування”.  

Також слід відмітити, що текст Постанови розроблено відповідно до 

найсучасніших стандартів освіти. Зокрема, у ньому робиться акцент як на 

професійності здобувачів вищої освіти, так і на дотриманні етичних вимог в 

освітньому процесі. Про це свідчать такі поняття, які неодноразово зустрічаються 

в тексті Постанови, а також визначаються на її початку:  

«академічна доброчесність - сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися суб’єкти надання освітніх послуг у сфері 

професійного навчання (провайдери), а також державні службовці, голови 

місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові 
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особи місцевого самоврядування та депутати місцевих рад (далі - учасники 

професійного навчання) під час проходження професійного навчання з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання;  

- професійна компетентність - здатність учасника професійного 

навчання в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні 

знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для 

належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного 

та особистісного розвитку» [129]. 

Наприкінці слід схвально оцінити структуру Положення, яка свідчить про 

його детальність:  

-Загальна частина;  

-Підготовка та підвищення кваліфікації учасників професійного навчання; 

-Стажування та самоосвіта учасників професійного навчання;  

- Потреби у професійному навчанні та формування, розміщення і виконання 

державного замовлення;  

-Фінансування професійного навчання.  

Резюмуючи, зазначимо, що Постанова Кабінету Міністрів України від 6 

лютого 2019 р. № 106 “Про затвердження Положення про систему професійного 

навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад” не потребує змін та доповнень. 

Завершити цей підрозділ нашого дисертаційного дослідження варто 

найсучаснішим нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України, який має 

відношення до служби в органах місцевого самоврядування. Це Постанова 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 «Про затвердження 

Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Цей підзаконний 
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акт було розроблено на підставі актів чинного антикорупційного законодавства 

відповідно до усіх вимог найновіших законів України у цій сфері.  

Відповідно до кола осіб, на який поширюється цей документ, особи, що 

проходять службу в органах місцевого самоврядування, інколи піддаються 

спеціальній перевірці.  

Так, «спеціальна перевірка проводиться стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (далі - 

претенденти на посаду) (крім випадків, передбачених законодавством), у тому 

числі щодо відомостей, поданих особисто» [132].  

З числа тих, хто знаходиться на службі в органах місцевого самоврядування, 

до числа осіб, по відношенню до яких проводиться спеціальна перевірка, 

віднесено «посади, які частиною першою статті 14 Закону України “Про службу в 

органах місцевого самоврядування” віднесені до першої - третьої категорій» [132]. 

У нашому дослідженні ці посади було наведено вище (дивись Таблицю 2.1).  

Також зазначено коло тих осіб, щодо яких така перевірка не проводиться. 

Згадка про посадових осіб органів місцевого самоврядування у цій частині 

міститься у пунктах першому та третьому - четвертому частини другої цієї 

Постанови, а саме: спеціальна перевірка не проводиться щодо: 

« 1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати 

України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 

на посади сільських, селищних, міських голів; … 

3) претендентів, які перебувають на посадах у державних органах, органах 

влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та 

призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах 

того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в інших 

державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах 

місцевого самоврядування;  
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4) претендентів, які перебувають на посадах у державних органах, органах 

влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, що 

припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших 

органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що припиняються» 

[132].  

Така постановка питання є цілком логічною, адже кандидатів на місцевих 

виборах, як правило, доволі багато – і далеко не усі з них будуть обрані. А тому це 

буде зайвим марнуванням ресурсів – досліджувати відповідні питання щодо 

кожного, хто висловив бажання реалізувати своє пасивне виборче право на 

місцевих виборах.  

Так само і щодо переведення – якщо щодо особи при призначенні на ту 

посаду, з якої вона переводиться, вже було проведено спеціальну перевірку, 

навряд чи варто повторювати весь перелік відповідних дій.  

Слід також зазначити, що щодо суб’єктів, на яких покладається організація 

проведення спеціальної перевірки та її забезпечення, Постанова передбачає таке:  

«3. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника 

(заступника керівника) державного органу, органу влади Автономної Республіки 

Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату, на зайняття посади в 

якому претендує особа, крім випадків, передбачених цим Порядком. 

Для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник 

відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, 

органу місцевого самоврядування або їх апарату може визначити відповідальний 

структурний підрозділ» [132].  

Таким чином, спеціальні перевірки не затягуються у часі та проводяться 

доволі об’єктивно.  

Слід підкреслити, що Порядок, затверджений аналізованою Постановою, є 

детально проробленим нормативно-правовим актом, якій не потребує подальшої 

конкретизації. Про це свідчить, у тому числі, те, що до Порядку наявні додатки:  

-Додаток 1до Порядку – «Згода на проведення спеціальної перевірки»;  
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-Додаток 2 до Порядку – «Запит про перевірку відомостей щодо особи, яка 

претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним 

ризиком»;  

-Додаток 3 до Порядку- «Довідка про результати спеціальної перевірки».  

Таким чином, слід підкреслити комплексність Порядку та всіляко вітати 

такий підхід до створення урядових документів. Тим більше, що Порядок було 

розроблено на виконання найсучасніших європейських антикорупційних 

стандартів (дивись, наприклад, [199;204;13]).  

Отже, Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 

«Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які 

претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним 

ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» не 

потребує змін та доповнень. 

Наприкінці слід резюмувати, що Уряд України – Кабінет Міністрів України 

– веде доволі активну роботу на високому професійному рівні, коли йдеться про 

адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування. Навряд чи доцільно передавати відповідні 

повноваження самим органам місцевого самоврядування, як це передбачено у 

Проєкті Закону “Про службу в органах місцевого самоврядування” реєстраційний 

номер 1223 від 2 вересня 2019 року. 

 

2.2. Адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування підзаконними актами: акти 

Національного агентства з питань державної служби 

 

Як справедливо зазначають вчені, «у  теорії  адміністративного  права  

питання правового  статусу  органів  державного  управління  були  і  
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залишаються актуальними, важливими і своєчасними, особливо з огляду на 

оптимізацію системи  органів  виконавчої  влади,  децентралізацію,  адаптацію 

законодавства України до стандартів Європейського Союзу у контексті Угоди 

Україна-Європейський Союз, подальше удосконалення інституту державної  

служби» [23, с. 1]. Це твердження є справедливим і щодо служби в органах 

місцевого самоврядування.  

Відповідно до Закону України «Про державну службу», в Україні 

функціонує Національне агентство з питань державної служби (далі – НАДС). Як 

зазначають дослідники,  назву  «Нацдержслужба»  введено  в  науковий  обіг  

тільки  у  2011  р. [24, с. 22]. 

Як зазначено на Офіційному веб-сайті цього органу публічної влади, «Місія 

НАДС - розвиток професійної, ефективної, стабільної, політично неупередженої 

державної служби, що відповідає принципам належного врядування та стандартам 

і кращим практикам держав-членів ЄС.  

Діяльність Агентства ґрунтується на принципах верховенства права, 

забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, законності,  

відкритості та прозорості, відповідальності. 

Головні завдання: 

-    формування та реалізація державної політики у сфері державної служби; 

-    функціональне управління державною службою в державних органах; 

-    консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого 

самоврядування» [86]. 

Варто зауважити, що цей перелік з трьох пунктів не буде співпадати з тим, 

який наведено у Положенні про Національне агентство України з питань 

державної служби.  

Тим не менш, як витікає з наведеного вище, НАДС значно більше опікується 

проблемами державної служби, ніж служби в органах місцевого самоврядування. 

Адже щодо державної служби здійснюється як формування, так і втілення 

державної політики у цій сфері, відбувається публічне управління нею. А щодо 
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служби в органах місцевого самоврядування передбачено лише здійснення 

забезпечення цього виду публічної служби – як методичне, так і консультативне.  

Про це свідчить і основний нормативно-правовий акт, на підставі якого 

функціонує НАДС - Положення про Національне агентство України з питань 

державної служби, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 1 

жовтня 2014 року № 500 [104]. 

Відповідно до пункту першого Положення, «Національне агентство України 

з питань державної служби (НАДС) є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується i координується Кабінетом Міністрів України та 

який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби, здійснює функціональне управління державною службою в органі 

державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті). 

Координацію роботи НАДС забезпечує Міністр Кабінету Міністрів 

України» [104].  

З цього приводу А.Т. Гаркуша узагальнив, що «взаємодія  НАДС  із  КМУ  

реалізуються  через:  

спрямування,  

координацію,  

підвідомчість,  

підзвітність і  

підконтрольність.  

Відповідно до Конституції та законів України діяльність НАДС спрямовує і 

координує КМУ шляхом  видання  відповідних  актів  та  прийняття  рішень  про  

надання  окремих доручень за результатами обговорення питань на його 

засіданнях.  

Спрямування й координація –це відносно нові форми взаємодії, які останнім 

часом набувають широкого застосування. Слід зазначити, що чіткого 

законодавчого закріплення (тобто їх передбачено в законі) ці форми набули саме в 

Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» [24, с. 172]. 
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Звертаючись до цього нормативно-правового акту (тобто, до Закону України 

«Про центральні органи виконавчої влади»), слід у першу чергу ознайомитись зі 

статтею 17 «Завдання центральних органів виконавчої влади», відповідно до якої: 

«1. Основними завданнями центральних органів виконавчої влади є: 

1) надання адміністративних послуг; 

2) здійснення державного нагляду (контролю); 

3) управління об'єктами державної власності; 

4) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики 

на розгляд міністрів, які спрямовують та координують їх діяльність; 

5) здійснення інших завдань, визначених законами України» [152]. 

Як зазначено у подальших частинах цієї статті, «центральні органи 

виконавчої влади можуть здійснювати одне або кілька визначених частиною 

першою цієї статті завдань» [152], і відповідно до цього утворюватися як 

служба, інспекція або агентство. У випадку, який аналізується у нашому 

дослідженні, релевантною є таке положення Закону:  

«У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади 

складають функції з управління об'єктами державної власності, що належать до 

сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється як 

агентство» [152]. 

Слід зазначити, що саме органи виконавчої влади виконують розпорядчу 

та виконавчу роботу, у тому числі, деталізуючи положення Конституції 

України 1996 року та законів України. Адже «для реалізації цих завдань 

виконавча влада має у своєму розпорядженні відповідні фінанси (бюджет, що 

затверджується парламентом), матеріальні ресурси (транспорт, зв’язок, 

підприємства тощо), кадрові ресурси (державні службовці)» [83, с. 21-22]. 

А.Т. Гаркуша продовжує характеризувати Закон України «Про центральні 

органи виконавчої влади»: «важливо зазначити що Закон не надає визначення 

поняття і визначення змісту ані «спрямування», ані «координації».  Безперечно, 

такий підхід щодо цих понять є частковим  вирішенням питання і потребує 
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удосконалення, особливо щодо визначення їхнього змісту. Аналіз наявних 

теоретичних  напрацювань  та  чинного  законодавства дає  підстави  зазначити,  

що спрямування –це визначення основних проблем, пріоритетів, питань і завдань 

у сфері як публічної, так і державної служби, які  набувають першочергового 

значення в діяльності НАДС» [24, с. 172]. Слід повністю погодитись з цим 

узагальненням. Зазначені питання наразі розроблені в українській юридичній 

літературі (дивись, наприклад, [48;16;76;14]), але не знайшли свого 

відображення у чинному законодавстві України.  

Повертаючись до Положення про Національне агентство України з питань 

державної служби, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 1 

жовтня 2014 року № 500, слід зауважити, що: 

«3. Основними завданнями НАДС є: 

1) забезпечення формування і реалізація державної політики у сфері 

державної служби та з питань управління персоналом у державних органах; 

2) участь у формуванні державної політики у сфері служби в органах 

місцевого самоврядування; 

3) здійснення функціонального управління державною службою» [104]. 

Ознайомившись з цими положеннями, варто звернутися до тих завдань, які 

розміщено на Офіційному веб-сайті НАДС, а саме порівняти їх з «нормативними», 

результати дивись у Таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2.  

 

Завдання НАДС відповідно до інформації Офіційного веб-сайту цього органу 

та Положення про Національне агентство України з питань державної 

служби 

Офіційний веб-сайт Положення про 

Національне агентство 

Співпадіння (так / ні)  
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України з питань 

державної служби 

Формування та 

реалізація державної 

політики у сфері 

державної служби 

Забезпечення 

формування і реалізація 

державної політики у 

сфері державної служби 

та з питань управління 

персоналом у державних 

органах 

Частково  

Немає аналогів  Участь у формуванні 

державної політики у 

сфері служби в органах 

місцевого 

самоврядування 

Ні  

Функціональне 

управління державною 

службою в державних 

органах 

Здійснення 

функціонального 

управління державною 

службою 

Так  

Консультативне та 

методичне забезпечення 

служби в органах 

місцевого 

самоврядування 

Немає аналогів  Ні  

 

За підсумками матеріалів, наглядно представлених у Таблиці 2.3., очевидно, 

що йдеться про службу місцевого самоврядування, коли є не співпадіння.  

На підставі цього узагальнення доцільно рекомендувати Національному 

агентству України з питань державної служби внести зміни до сторінки свого 

Офіційного веб-сайту «Місія НАДС» за адресою https://nads.gov.ua/misiya-nads у 

https://nads.gov.ua/misiya-nads
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частині узгодження її частини «Головні завдання» з нормами Положення про 

Національне агентство України з питань державної служби.  

Продовжуючи аналіз норм Положення про Національне агентство України з 

питань державної служби у контексті адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування, слід звернути 

увагу також і на повноваження цього органу у сфері нормотворчості.  

Відповідно до пункту 9 Положення, «НАДС у межах повноважень, 

передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, 

актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих 

відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України 

видає накази, організовує та контролює їх виконання. 

Накази НАДС, які відповідно до законодавства є регуляторними актами, 

розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням 

вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності”» [104]. 

М.І. Цуркан справедливо зауважив, що «серед джерел правового 

регулювання публічної служби важливу роль відведено нормативним наказам 

центральних органів виконавчої влади. Відповідно до своєї компетенції зазначені 

органи повноважні видавати нормативні накази з питань публічної служби. Аналіз 

чинного законодавства про публічну службу свідчить про те, що кількість 

відомчих нормативно-правових актів, що стосуються публічної служби, невпинно 

зростає. Цей факт має як позитивне (оперативне вирішення важливих питань), так 

і певною мірою негативне значення, оскільки у деяких випадках нормативне 

регулювання окремих питань публічної служби підзаконними нормативними 

актами має на меті заповнити прогалину законодавчого регулювання цього 

питання» [194, с. 27]. Слід повністю погодитись з автором, та наголосити, що 

навряд чи кількість актів НАДС щодо служби в органах місцевого самоврядування 

можна уважати надмірною.  
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Також, як і щодо багатьох інших центральних органів виконавчої влади, 

передбачено, що «нормативно-правові акти НАДС підлягають державній 

реєстрації в установленому законодавством порядку» [104]. У цьому контексті 

слід звернути увагу на такі нормативно-правові акти, як:  

-Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та 

інших органів виконавчої влади : Указ Президента України  від 03.10.1992 р. 

No 493  [117];  

-Про Єдиний державний реєстр нормативних актів : Указ Президента 

України    від  27.06.1996  р.  No  468 [119]; 

-Про  опублікування  актів  законодавства  України  в  інформаційному 

бюлетені  «Офіційний  вісник  України»  :  Указ  Президента  України    від 

13.12.1996   р.   No   1207 [143]; 

-Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-

правових  актів  міністерств,  інших  органів  виконавчої  влади  :    Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. No 731 [126]; 

-Про  вдосконалення  порядку  державної  реєстрації  нормативно -

правових  актів  у  Міністерстві  юстиції  України  та  скасування  рішень  про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів : наказ Міністерства юстиції 

України  12.04.2005  р.    No  34/5 [110]. 

Нарешті, не можна не зазначити, що саме НАДС є найбільш 

«спеціалізованим» центральним органом виконавчої влади, коли йдеться про 

адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування. А тому доцільно звернути увагу на ті повноваження, 

яке Положення надає цьому органу з цього питання. Це питання регламентується 

у пункті четвертому аналізованого документу. А саме:  

«4. НАДС відповідно до покладених на нього завдань: 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать 

до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення такого 

законодавства та внесення в установленому порядку проєктів законодавчих актів, 
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актів Президента України та Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету 

Міністрів України; 

2) готує зауваження та пропозиції до прийнятих Верховною Радою України 

законів, що надійшли на підпис Президентові України в установленому порядку; 

3) погоджує проєкти законів, інших актів законодавства, які надходять на 

погодження від інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах 

повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проєктів законів, 

інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, 

та проєктів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими 

суб’єктами права законодавчої ініціативи» [127].  

У цьому контексті законопроєктної діяльності НАДС доцільно звернутися і 

до положення таких нормативно-правових актів, як:  

- Про  поліпшення  організації  законопроєктної  діяльності  :  Указ 

Президента України від 26.11.2003 р. No 1348/2003 [146];  

-Про  вдосконалення  організації  правової  роботи  в  міністерствах, інших 

центральних органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 14.12.2001 р.  No  1693 [109];  

- Про затвердження Методики процесу «Розробка та участь у розробці 

нормативно-правових актів з питань державної служби та служби в органах 

місцевого  самоврядування  :  наказ  Головдержслужби  від  24.03.2009  р. [125]. 

Також слід зазначити, що «Законопроєкт, поданий до Верховної Ради КМУ, 

представляє у Верховній Раді та супроводжує на всіх стадіях розгляду 

представник НАДС –посадова особа, призначена Начальником НАДС» [24, с. 

173]. Це є також важливим для врахування.  

При нормотворчій та нормопроєктній (у т.ч. законопроєктній) діяльності 

НАДС слід враховувати стандарти Європейського Союзу (далі – ЄС) та досвід 

країн-членів ЄС, найкращі європейські практики. Такої думки дотримується 

багато вчених.  
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Так, Зелінський  С.  Е. у своєму монографічному дослідженні та тему 

«Теоретико-методологічні засади комплексного оцінювання державних 

службовців та їх службової діяльності в Україні» починає з того, що «у багатьох 

державах світу актуальною є потреба у висококваліфікованому персоналі для 

сфери публічного управління, адже  від сумлінної та ефективної роботи 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування залежать якість 

прийнятих управлінських рішень, ефективність діяльності органів влади, 

процвітання держави в цілому і, як  наслідок,  високий  добробут  громадян» [51, 

с. 1]. Слід підтримати цю точку зору.  

Чаркіна   А.   О. у статті   «Особливості   концепції   реформування   

місцевого самоврядування  в  сучасній  Україні», доводить, що «Україна, обравши 

курс на європейську інтеграцію, ще  раз  підтвердила  визнання  європейських  

цінностей,  основою  яких  є законність  та  верховенство  права,  демократія,  

рівність,  дотримання  прав  і основоположних свобод, доброчесність, гуманізм та 

соціальна справедливість. Тому   основним  завданням   для   підвищення   

ефективності   державного управління визначено модернізацію державної служби 

на засадах європейських принципів,  які  висуваються  до  країн-кандидатів  на  

вступ  до  Європейського Союзу  (далі  –  ЄС),  а  також  дотримання  принципів  

«належного  врядування», закріплених   рішеннями   Ради   Європи.   Реалізація   

амбітної   мети   має здійснюватися  шляхом  гармонізації  державної  служби з  

міжнародними стандартами  та  нормами  ЄС  для  забезпечення  її  якості,  

результативності  та ефективності» [197, с. 20]. Це твердження авторки також не 

викликає заперечень.  

Варто зауважити, що питанням запозичення найкращих європейських 

практик та вимог ЄС присвячуються і монографічні дослідження – так, Чаркіна 

А. О. у дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління на тему «Адаптація державної служби України до вимог ЄС: 

нормативно-правовий вимір» зауважила, що «Метою   дисертаційної   роботи   є 

дослідження  та  оцінка  сучасного  стану  й  перспектив розвитку  нормативно-
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правового аспекту адаптації державної служби України до вимог Європейського 

Союзу    та    розробка    конкретних    практичних    рекомендацій,    науково 

обґрунтованих  пропозицій  щодо  практики  вдосконалення  та  застосування 

чинного законодавства у досліджуваній сфері» [195, с. 2]. Ця авторка також 

приділяла увагу таким важливим питанням, які вона аналізувала у світлі 

досвіду країн – членів ЄС, як особливості   концепції   реформування   місцевого 

самоврядування  в  сучасній  Україні  [195], засоби  подолання  корупції  в  

органах  державної  влади  [196], типологізація  посадових  осіб  [198].  

Слід також зазначити, що в юридичній літературі проблематику 

адміністративно-правового статусу Національного агентства України з питань 

державної служби аналізував на монографічному рівні А.Т. Гаркуша. У 2017 році 

він успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук на цю тему (тобто, на тему «Адміністративно-правовий статус 

Національного агентства України з питань державної служби»). 

Враховуючи наведену вище інформацію про місію та головні завдання 

НАДС, представляє інтерес, чи звертав увагу цей дослідник у своїх публікаціях на 

компетенцію НАДС щодо служби в органах місцевого самоврядування. Відповідні 

узагальнення розміщено у Таблиці 2.3.  

 

Таблиця 2.3. 

Висвітлення А.Т.Гаркушею діяльності Національного агентства 

України з питань державної служби щодо адміністративно-правової 

регламентації державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування 

 

№№ Проблема, якій присвячена 

праця 

Наявність 

матеріалів та / або 

висновків щодо 

Наявність 

матеріалів та / або 

висновків щодо 
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державної служби служби в органах 

місцевого 

самоврядування 

1. Адміністративно-правовий 

статус Національного агентства 

України з питань державної 

служби (дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

юридичних наук, автореферат 

до дисертації) [24] 

Так  Так  

2 Система принципів управління 

у сфері державної служби 

(стаття) [30] 

Так  Ні, окремі 

положення можна 

застосувати за 

аналогією 

3 Цілі,  завдання  і  функції  

управління  державною 

службою:  теоретичний  аспект 

(стаття) [31] 

Так  Ні  

4 Правові  засади  

функціонування  

Національного агентства 

України з питань державної 

служби (стаття) [29] 

Так  Так  

5 Державна  служба  як  сфера  

функціонального управління 

Національного агентства 

України з питань державної 

служби (стаття) [25] 

Так  Ні 
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6 Национальное  агентство  

Украины  по  вопросам 

государственной службы как 

субъект управления в сфере 

государственной службы:  

историографический  обзор 

(стаття) [27] 

Так  Так  

7 Повноваження  Національного  

агентства  України з питань 

державної служби щодо 

нормотворчості (стаття) [28] 

Так  Так  

8 Щодо визначення функцій 

управління державною 

службою (тези) [33] 

Так  Ні  

9 Захист  права  на  державну  

службу(тези) [25] 

Так  Ні  

10 Щодо  визначення  окремих  

чинників  сутності державної  

служби (тези) [30] 

Так  Ні  

 

За підсумками, уміщеними у Таблиці 2.3., нами було проаналізовано 10 

публікацій зазначеного фахівця з адміністративного права, який досліджував 

проблематику адміністративно-правового статусу Національного  агентства  

України з питань державної служби. Відповідно, з їх числа: 

-4 можуть бути застосовані при проведенні також і досліджень 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування безпосередньо;  
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-1 може бути застосована при проведенні також і досліджень 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування опосередковано;  

-шість не мають відношення до активності Національного  агентства  

України з питань державної служби щодо здійснення адміністративно-правового 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування.  

Таким чином, це підтверджує гіпотезу, сформульовану за підсумками 

аналізу Постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 500 «Про 

затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної 

служби» щодо того, що це агентство присвячує значно меншу частину наявних 

ресурсів регламентації служби в органах місцевого самоврядування, ніж 

державної служби.  

Перед тим, як перейти до огляду наказів НАДС, якими регламентується 

служба в органах місцевого самоврядування, доцільно провести проміжні 

підсумки у частині того, актами яких саме органів публічної влади на 

загальнодержавному рівні здійснюється адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування. Відповідна 

інформація наводиться на веб-сторінці Офіційного веб-сайту Національного 

агентства України з питань державної служби, яка озаглавлена «Нормативно-

правове забезпечення служби в органах місцевого самоврядування» і розміщена за 

веб-адресою https://nads.gov.ua/diyalnist/sluzhba-v-organah-miscevogo-

samovryaduvannya/normativno-pravova-baza  

Дані з цієї веб-сторінки узагальнено у Таблиці 2.4.  

  

https://nads.gov.ua/diyalnist/sluzhba-v-organah-miscevogo-samovryaduvannya/normativno-pravova-baza
https://nads.gov.ua/diyalnist/sluzhba-v-organah-miscevogo-samovryaduvannya/normativno-pravova-baza
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Таблиця 2.4.  

Кількість актів органів публічної влади загальнодержавного рівня, якими 

здійснюється адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування 

Орган публічної влади  Вид акту  Кількість актів 

 

Верховна Рада України Конституція України 

1996 року 

 

1 

 Кодекс  

 

2  

 Закон  

 

6 

Кабінет Міністрів 

України 

Постанова  10  

 Розпорядження 

 

4 

Національне агентство 

України з питань 

державної служби 

Наказ  6 

 

Таким чином, якщо підвести підсумок, то він виглядатиме таким чином: при 

здійсненні адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування, кількість актів загальнодержавних органів 

публічної влади є такою:  

-Верховна Рада України - 9;  

-Кабінет Міністрів України - 14;  

- Національне агентство України з питань державної служби – 6. 
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Здавалося б, що чим більш спеціалізованим у тій чи іншій сфері є орган 

публічної влади, тим більше нормативно-правових актів у відповідній сфері він 

приймає. Але статистика свідчить про зворотне – найбільша кількість актів, якими 

здійснюється адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування на загальнодержавному рівні, належить Уряду 

України, на «другому місці» - Верховна Рада України, і найменша кількість актів – 

це документи Національного агентства України з питань державної служби. 

Хронологічно першим нормативно-правовим актом, якому слід приділити 

увагу у досліджуваному контексті, є Наказ Головного управління державної 

служби України від 30 червня 2004 року № 102 «Про затвердження Загальних 

методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання 

посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов'язків і 

завдань».  

Відповідно до першого абзацу цього нормативно-правового акту, «ці 

загальні методичні рекомендації визначають правові та організаційні засади 

проведення оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування 

своїх обов'язків і завдань під час щорічного підбиття підсумків, що здійснюється 

відповідно до Положення про проведення атестації посадових осіб місцевого 

самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26.10.2001 р. N 1440» [122]. 

Цікаво, що самі Загальні методичні рекомендації двояко встановлюють мету 

щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування 

покладених на них обов'язків і завдань.  

По-перше, про неї йдеться у п. 1.1 цього документу:  

«Метою щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого 

самоврядування покладених на них обов'язків і завдань (далі - щорічна оцінка) під 

час підбиття підсумків виконання ними своїх обов'язків є здійснення регулярного 

контролю за проходженням служби в органах місцевого самоврядування та 
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професійними досягненнями посадових осіб місцевого самоврядування шляхом 

перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій» [122]. 

По-друге, про неї йдеться у п. 1.2 цього документу: 

«Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення  добору  й розстановки  

кадрів,  розвитку  ініціативи  і  творчої  активності посадових осіб місцевого 

самоврядування, визначення їх потенціалу, потреб   у   підвищенні   кваліфікації   

та  особистому  розвитку; планування   кар'єри,   вдосконалення   процесу   

планування    та організації    діяльності    як    посадової    особи    місцевого 

самоврядування,  так і органу місцевого самоврядування  в  цілому, виявленні  

організаційних  проблем  та  оперативного реагування на них, аналізу виконання 

посадових інструкцій» [122]. 

Порівняння цих абзаців надає підстави стверджувати: у п. 1.1 йдеться про 

спосіб проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого 

самоврядування покладених на них обов'язків і завдань, а у п. 1.2. – йдеться дійсно 

про мету щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого 

самоврядування покладених на них обов'язків і завдань.  

Виходячи з цього, слід рекомендувати внести зміни до п. 1.1. Наказ 

Головного управління державної служби України від 30 червня 2004 року № 102 

«Про затвердження Загальних методичних рекомендацій щодо проведення 

щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування 

покладених на них обов'язків і завдань», виклавши його у наступній редакції:  

«1.1. Щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого 

самоврядування покладених на них обов'язків і завдань (далі - щорічна оцінка) 

поводиться під час підбиття підсумків виконання ними своїх обов'язків шляхом 

здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах місцевого 

самоврядування та професійними досягненнями посадових осіб місцевого 

самоврядування шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до 

посадових інструкцій».  
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Продовжимо аналізувати Загальні методичні рекомендації щодо проведення 

щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування 

покладених на них обов'язків і завдань. 

Слід всіляко вітати диспозитивність строків проведення щорічної оцінки 

виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них 

обов'язків і завдань. Ці строки окреслюються п. 1.3. аналізованого нормативно-

правового акту.  

Так, щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого 

самоврядування покладених на них обов'язків і завдань планується, як правило, на 

січень – лютий кожного календарного місяця. Але, вона може бути зміщена у часі.  

Пункт 1.3. аналізованого нормативно-правового акту передбачає в абзаці 

другому причини:  

«З урахуванням особливостей  органу  місцевого  самоврядування (велика  

чисельність працівників,  інший період підбиття підсумків роботи за рік) термін 

оцінювання може  бути  продовжений  до  двох місяців або встановлений інший 

період» [122]. Варто ще раз підкреслити, що – попри ми виступаємо 

прихильниками переваги імперативного методу при здійсненні 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування, навряд чи можливо обмежитись лише 

імперативним методом. Необхідним є звернення також і до диспозитивного 

методу.  

У наведеному вище випадку диспозитивний метод продемонстровано 

дуже яскраво, і, незважаючи на те, що аналізований нормативно-правовий акт 

є доволі давнім, вносити зміни та доповнення до нього у цій частині навряд чи 

доцільно.  

Ще один яскравий приклад диспозитивності уміщено у наступному пункті 

аналізованого нормативно-правового акту – у п. 1.4.  

Відповідно до його положень: 
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«1.4. Порядок  проведення  щорічної  оцінки  в окремому органі місцевого 

самоврядування визначається сільським, селищним, міським головою, головою 

районної у місті (у разі її створення), районної, обласної ради з урахуванням 

Загальних методичних  рекомендацій  та особливостей    кожного    органу   

місцевого   самоврядування   і затверджується розпорядженням його керівника» 

[122]. 

Знов-таки, слід всіляко вітати таку диспозитивність.  

На сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування в Україні 

з’являється все більше і більше праць, присвячених тому, що місцеве 

самоврядування має бути різним у різних населених пунктах.  

Наприклад, дослідники відмічають – те, що є доречним у селах та 

селищах (невеликі за кількістю службовців органи місцевого самоврядування, 

їхня нерозгалуженість, компактність тощо) – абсолютно не виправдовує себе у 

містах.  

Навіть у містах – це знов-таки витікає з праць дослідників – не можна 

застосовувати однакові управлінські рішення, це може бути недостатньо 

ефективним.  

Адже є невеличкі за кількістю населення міста, а є – міста – 

«мільйонники», мегаполіси. Є й міста середнього розміру, коли йдеться про 

кількість населення та площу території.  

Окремо слід зауважити про столицю України – місто-герої Київ. Місцеве 

самоврядування у ньому має свої особливості, а отже – такі особливості має й 

служба в органах місцевого самоврядування цього міста.  

Усі наведені вище фактори надають підстави ще раз підкреслити: 

диспозитивність в нормативно-правовому акті, який аналізується, у даному 

випадку є доречною, та більше того – необхідною.  

Тим більше, що «персонал є головним ресурсом у системі державної 

служби,  а його  якість має  вирішальне   значення  для  належного   виконання  

завдань  держави.  За  своїм значенням для загального  успіху системи персонал 
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майже  не  поступається фінансуванню,  якісному законодавству або  

функціональній організації державного управління. При цьому мова йде  не  лише  

про  кваліфікацію та професіоналізм  окремих  службовців,   а  й  про   належне   

використання  персоналу,   його   розвиток» [91, с. 14]. Аналогічного висновки 

доходять і інші дослідники (дивись, наприклад, [17;22;71]). 

Враховуючи викладені у попередньому підрозділі огляди нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України, слід високо оцінити і те, як 

сформульовані виключення з правил щодо щорічної оцінки за колом осіб.  

Йдеться про положення пункту 1.6 цього нормативно-правового акту, 

відповідно до якого:  

«Не  підлягають  щорічному оцінюванню  

сільські,  селищні, міські голови,  голови, заступники голів районних у 

містах (у разі їх   створення),  районних,  обласних  рад,   

секретарі  сільських, селищних,  міських рад,   

працівники патронатної служби, особи, які перебувають   на   займаній   

посаді  менше  одного  року,   

молоді спеціалісти,   

вагітні жінки чи  

жінки,  які працюють  менше  одного року  після  виходу з відпустки у 

зв'язку з вагітністю та пологами чи по догляду за дитиною,  а також  

особи,  прийняті на  роботу  на визначений термін» [122]. 

Тут фактично перераховані три категорії службовців місцевого 

самоврядування: 

-перша – виборні особи (далі у цьому нормативно-правовому акті 

передбачено, що підсумки своєї роботи вони викладають у спеціальному, 

щорічному звіті, який складається та оприлюднюється відповідно до положень 

чинного законодавства України, у першу чергу – відповідно до Закону «Про 

місцеве самоврядування в Україні»;  
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-друга – найбільш вразливі «верстви» з точки зору наявності досвіду роботи, 

актуальності набутого досвіду, освіти;  

-третя – працівники, у послугах яких є потреба протягом обмеженого 

періоду часу.  

В останньому випадку цілком зрозуміло, що навряд чи варто витрачати 

ресурси на щорічне оцінювання, коли заздалегідь зрозуміло, що службовець буде 

обіймати свою посаду незначний проміжок часу. Адже поки що за Кодексом 

законів про працю України перевага надається не строковим, а безстроковим 

трудовим договорам, - а отже, більшість службовців органів місцевого 

самоврядування будуть працювати за безстроковими трудовими договорами та 

підлягати оцінюванню.  

Прояв застосування цінностей та критеріїв ЄС у законодавстві України про 

публічну службу можна знайти і у п. 1.8. аналізованого нормативно-правового 

акту. У ньому зазначено: 

«1.8.  Щорічна  оцінка  має здійснюватися в атмосфері довіри і 

справедливості,  на  засадах  законності,  прозорості,  гласності, об'єктивності, 

неупередженості, рівноправності» [122]. 

Враховуючи, що будь-які перевірки, оцінки роботи є надзвичайно стресовим 

явищем для працівників, наголос на цьому є важливим, слід всіляко вітати цей 

підхід.  

Подальші частини Наказу Головного управління державної служби України 

від 30 червня 2004 року № 102 «Про затвердження Загальних методичних 

рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами 

місцевого самоврядування покладених на них обов'язків і завдань» мають 

переважно процесуальний характер. Так як вони описують відповідні процедури, 

навряд чи доцільно зупинятися на їхньому детальному аналізі (варто зазначити, 

що ці процедури не викликають зауважень у контексті дослідження 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування.  
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Йдеться про такі частини:  

-2. Організація і проведення щорічної оцінки;  

- 3. Результати щорічної оцінки;  

- 4. Оскарження посадовими особами місцевого самоврядування результатів 

щорічної оцінки.  

Наприкінці характеристиці Наказу Головного управління державної служби 

України від 30 червня 2004 року № 102 «Про затвердження Загальних методичних 

рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами 

місцевого самоврядування покладених на них обов'язків і завдань» варто 

зазначити, що у ньому розкрито не тільки мету, але й значення проведення 

щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування 

покладених на них обов'язків і завдань.  

Для того, щоб його зрозуміти, слід звернутися до таких положень 

аналізованого нормативно-правового акту:  

«3.1. Результати  щорічної  оцінки  повинні  враховуватися при атестації 

посадових осіб місцевого самоврядування, розгляді питань просування  по  

службі,  присвоєння чергового рангу,  встановлення передбачених законодавством 

грошової винагороди,  надбавок, премій або  змін  їх  розміру,  при  вирішенні  

питання  щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого  

самоврядування, формуванні  кадрового резерву та інших питань проходження 

служби в органах місцевого самоврядування» [122]. 

Резюмуючи огляд Наказу Головного управління державної служби України 

від 30 червня 2004 року № 102 «Про затвердження Загальних методичних 

рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами 

місцевого самоврядування покладених на них обов'язків і завдань» варто 

підкреслити, що цей документ є сучасним, відповідає викликам сьогодення у 

частині адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування, та потребує змін лише у частині уточнення 
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мети щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування 

покладених на них обов'язків і завдань.  

Хронологічно наступним документом НАДС з питання адміністративно-

правового регулювання службових правовідносин в органах місцевого 

самоврядування є Наказ Головного управління державної служби України від 28 

березня 2005 року № 72 «Про присвоєння рангів посадовим особам місцевого 

самоврядування відповідно до статті 14 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» [148], яким затверджено Методичні рекомендації 

щодо присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування.  

Методичні рекомендації щодо присвоєння рангів посадовим особам 

місцевого самоврядування містять положення щодо:  

-осіб, які наділені правом присвоювати ти чи інші ранги (наприклад, ранги, 

що  відповідають  посадам категорії третьої по сьому, присвоюються  сільським ( 

селищним або відповідно міським) головою;  

-підстави для присвоєння рангів, до числа яких віднесено кваліфікацію, 

посаду, результати роботи на цій посаді;  

-періодичність присвоєння чергового рангу (як правило, через 2 роки після 

присвоєння попереднього рангу);  

-обмеження у присвоєнні чергового рангу (якщо застосовувалися заходи 

дисциплінарної відповідальності у певний період);  

-порядок позбавлення рангу (тільки судовий порядок);  

- порядок дострокового надання чергового рангу (при виході на пенсію, 

наприклад);  

- перехід на державну службу та врахування рангів на службі в органах 

місцевого самоврядування.  

Варто зауважити, що Методичні рекомендації є надзвичайно ґрунтовними та 

такими, які супроводжуються практичними прикладами застосування положень 

цього нормативно-правового акту у разі, якщо щось може бути незрозумілим.  

Наприклад, один із пунктів Методичних рекомендацій передбачає, що: 
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«У разі залишення попереднього рангу наступний ранг  посадовій особі  

місцевого  самоврядування  присвоюється  з урахуванням часу присвоєння 

попереднього рангу.  

 Так, наприклад,  якщо посадова особа місцевого самоврядування мала 11 

або 10 ранг у п'ятій категорії, то з віднесенням її посади  до четвертої категорії 

посад  їй  присвоюється  найнижчий  9  ранг четвертої категорії посад в органах 

місцевого самоврядування. Якщо ж посадова особа місцевого самоврядування 

мала максимальний 9 ранг п'ятої  категорії  (який  одночасно  є  найнижчим 

рангом четвертої категорії),  то 8 ранг четвертої  категорії  посад  їй  може  бути 

присвоєний  у  разі,  якщо  минуло  два  роки  з  часу  присвоєння попереднього 

(тобто 9) рангу» [84].  

Слід всіляко вітати настільки практичний підхід до викладення положень 

документу, навіть і рекомендаційного характеру.  

Варто резюмувати, що Наказ Головного управління державної служби 

України від 28 березня 2005 року № 72 «Про присвоєння рангів посадовим особам 

місцевого самоврядування відповідно до статті 14 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» не потребує удосконалення у контексті 

дослідження адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування.  

Хронологічно  наступним документом НАДС,  важливим є  Наказ Головного 

управління державної служби України від 24 грудня 2008 року № 375 «Про 

затвердження рекомендацій щодо включення до регламентів роботи органів 

місцевого самоврядування питань проходження служби в органах місцевого 

самоврядування».  

Як витікає з назви цього нормативно-правового акту, він має 

рекомендаційний характер.  

Цей документ є важливим тому, що у ньому узагальнено положення 

законодавства України про виборних та інших осіб, які знаходяться на службі в 

органах місцевого самоврядування.  
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На початку документу традиційно розміщені положення загального 

характеру, у яких йдеться про те, що «Кадрова  робота   в   органах   місцевого   

самоврядування спрямовується  на комплексне вирішення питання щодо 

комплектування органів   місцевого   самоврядування    висококваліфікованими    і 

компетентними кадрами» [133]. 

Після цього послідовно аналізуються усі етапи кар’єри в органах місцевого 

самоврядування, які опосередковуються відділом кадрів чи іншим структурним 

підрозділом, або співробітником, на якого покладено вирішення цих питань.  

На початку аналізованого нормативно-правового акту розглядаються 

питання прийняття на роботу (на службу в органах місцевого самоврядування), 

окремо: 

-на посаду   сільського,  селищного,  міського  голови;  

-на посаду голови районної, обласної, районної у місті (у разі  її  створення)  

ради;  

- на посаду  голови та заступників голови районної,  районної у місті,  

обласної ради,  заступника  міського  голови  -  секретаря Київської  міської ради,  

секретаря сільської,  селищної,  міської ради,  голови  постійної  комісії  з  питань   

бюджету   обласної, Київської   та   Севастопольської   міських   рад;  

- на посади заступників сільського,  селищного, міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів  ради,  керуючого  справами (секретаря)  

виконавчого  комітету сільської,  селищної,  міської, районної у місті ради;  

- на посади   керівника   секретаріату   (керуючого   справами) районної,  

обласної ради,  керуючого справами виконавчого  апарату обласних і районних 

рад,  керівників відділів,  управлінь та інших працівників органів місцевого  

самоврядування. 

Цей перелік наведено для того, щоб продемонструвати коло осіб, на яких 

розповсюджується Наказ Головного управління державної служби України від 24 

грудня 2008 року № 375 «Про затвердження рекомендацій щодо включення до 
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регламентів роботи органів місцевого самоврядування питань проходження 

служби в органах місцевого самоврядування».  

Після того, як окреслено, на які саме посади особи обираються та ким, на які 

– призначаються та ким, в аналізованому документі йдеться про те, що у деяких 

випадках необхідним є проведення   конкурсу,   випробування  та  стажування  

при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування. У цій частині 

розміщено відсильну норму, яка є коректною, - адже, посилаються на чинне 

законодавство у цілому, без наведення назв конкретних нормативно-правових 

актів, які регламентують це питання.  

Також, Рекомендації охоплюють наступні питання:  

-переведення на інші посади;  

- добору та прийняття на роботу помічників та радників окремих посадових 

осіб;  

-прийняття Присяги;  

-присвоєння рангів;  

-позбавлення рангів;  

- кадрового резерву;  

-атестації службовців органів місцевого самоврядування;  

-граничного віку перебування на службі в органах місцевого 

самоврядування;  

-інших підстав припинення служби в органах місцевого самоврядування;  

-моменту припинення повноважень посадових осіб місцевого 

самоврядування;  

-дострокового припинення повноважень виборних посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

В якості проміжного висновку слід зазначити, що Наказ Головного 

управління державної служби України від 24 грудня 2008 року № 375 «Про 

затвердження рекомендацій щодо включення до регламентів роботи органів 

місцевого самоврядування питань проходження служби в органах місцевого 
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самоврядування» на сучасному етапі не потребує свого удосконалення. Слід 

позитивно охарактеризувати охоплення у цьому Наказі як виборних посадових 

осіб місцевого самоврядування, так і тих, що призначаються на свої посади. Це 

надає нормативно-правовому акту комплексності.  

Хронологічно наступним документом, який слід проаналізувати в межах 

нашого дослідження, є Наказ Головного управління державної служби України від 

08 липня 2011 року № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення 

іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 930/19668 

(із змінами, внесеними наказами НАДС від 17 листопада 2011 року № 57 та від 27 

квітня 2015 року № 87). Попри свою назву, цей Наказ розповсюджується на 

службу в органах місцевого самоврядування так само, як і на державну службу.  

«Загальний порядок визначає правові та організаційні засади проведення 

іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного 

з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами)» [124]. 

Традиційно, іспити проводять для того, щоб оцінити знання та здібності, і 

іспити для державних службовців та службовців в органах місцевого 

самоврядування не є винятком. Для того, щоб цей іспит був об’єктивним, його 

проводить комісія. Крім того, «об'єктивність проведення іспиту забезпечується 

рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок 

результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки» 

[124]. 

Іспит складається на підставі екзаменаційних білетів, форма білету наведена 

в одному з додатків до Наказу (так само, як і перелік тем для іспиту, і приклад 

екзаменаційної відомості – вони також наведені у додатках).  
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Екзаменаційний білет для складання іспиту кандидатів на заміщення 

вакантних посад державних службовців містить питання одної з чотирьох груп, а 

саме:  

«1. Питання на перевірку знання Конституції України. 

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу". 

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції". 

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки 

функціональних повноважень відповідного державного органу та його 

структурного підрозділу» [124]. 

У подальших частинах Наказу наводиться інформація щодо процедури 

іспиту, а саме:  

-Організаційна підготовка до іспиту; 

-Складання іспиту;  

-Оцінювання та підбиття підсумків іспиту.  

Насамкінець варто додати, що результати іспиту можуть бути оскаржені, що 

також свідчить про об’єктивність усього процесу, пов’язаного з іспиту кандидатів 

на заміщення вакантних посад державних службовців (та службовців в органах 

місцевого самоврядування).  

Підводячи проміжний висновок слід зауважити, що за змістом Наказ 

Головного управління державної служби України від 08 липня 2011 року № 164 

«Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на 

заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 28 липня 2011 року за № 930/19668 (із змінами, внесеними 

наказами НАДС від 17 листопада 2011 року № 57 та від 27 квітня 2015 року № 87) 

не викликає зауважень, які б дозволяли сформулювати зміни та доповнення до 

нього. Але слід уточнити назву цього Наказу та його текст таким чином, щоб без 

додаткових роз’яснень було б зрозуміло, що він розповсюджується не тільки на 

державних службовців, але й на тих, хто проходить службу в органах місцевого 

самоврядування. Для цього можна рекомендувати замінити словосполучення 
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«державних службовців» у назві Наказу та в усіх відмінках у тексті Наказу 

словосполученням «публічних службовців».  

Хронологічно наступним актом, на якій доцільно звернути увагу у контексті 

нашого дослідження, є Наказ Національного агентства України з питань державної 

служби від 05 серпня 2016 року № 158 «Про затвердження Загальних правил 

етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 

року за № 1203/29333.  

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування було викладено у новій редакції Наказом НАДС 

від 28 квітня 2021 року. Відповідно до інформації, розміщеної на Офіційному веб-

сайті НАДС, «внесені до цих Загальних правил зміни, серед іншого, передбачають 

уточнення професійно-етичних вимог щодо правил поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, виключення зайвих та 

обтяжливих положень, замість яких включено норми стосовно протидії 

дискримінації, сексуальним домаганням та забезпечення гендерної рівності серед 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також 

запровадження обов’язку щодо підвищення цифрової грамотності та правил 

поведінки у цифровому середовищі. Крім того, до зазначених Загальних правил 

додається новий розділ «Доброчесність», який забезпечує закріплення змісту і 

принципів цього поняття та певних правил поведінки» [18]. 

Слід зазначити, що це – ще один документ, у якому йдеться про втілення 

європейських цінностей, стандартів публічної служби у цілому та служби в 

органах місцевого самоврядування зокрема. Саме на підставі ознайомлення та 

осмислення стандартів ЄС відбувалась розробка Загальних правил етичної 

поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Причому, це зауваження варто адресувати як редакції Загальних правил 2016 року, 

так і 2021 року.  
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Варто підкреслити, що у цьому документі йдеться і про державну службу, і 

про службу в органах місцевого самоврядування. Це є доволі нетиповим для 

наказів Наказ Національного агентства України з питань державної служби. 

Відповідно до п. 1.1, «Загальні правила є узагальненим зібранням 

професійно-етичних вимог щодо правил поведінки державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, діяльність яких спрямована на 

служіння народу України і територіальній громаді шляхом забезпечення охорони 

та сприяння у реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина» 

[123]. 

У наступному абзаці аналізованого нормативно-правового акту підкреслено, 

що Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування було розроблено з урахуванням таких актів чинного 

законодавства, як Основний Закон України 1996 року, закони про публічну 

службу (державну та службу в органах місцевого самоврядування), а також 

законів щодо запобігання корупційним діянням та бездіяльності, та дотримання 

принципу рівності у частині гендерної рівності (тобто, рівності жінок і чоловіків).  

У третьому абзаці пункту першого зазначено про мету аналізованого 

документу. Вона  є багатокомпонентною, а саме: 

«Метою цих Загальних правил є  

зміцнення авторитету державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування,  

формування позитивної репутації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, а також  

забезпечення інформування громадян про норми етичної поведінки 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування стосовно них» 

[123]. 

Варто відмітити, що це є чітким, лаконічним та заслуговує на всіляку 

підтримку.  
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Аналізований пункт Загальних правил завершується абзацом, відповідно до 

якого «При прийнятті на державну службу або на службу в органи місцевого 

самоврядування особа ознайомлюється з цими Загальними правилами. Відмітка 

про таке ознайомлення додається до особової справи державного службовця чи 

посадової особи місцевого самоврядування» [123]. 

Як правило, така відмітка робиться наступним чином:  

-роздруковується папірець з надписом «З Загальними правилами етичної 

поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

ознайомлений»;  

-Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування надаються для ознайомлення особі;  

-особа, коли уважає себе ознайомленою з Загальними правилами та такою, 

що повністю усвідомлює їхній зміст, ставить підпис та дату на цьому папірці;  

-лист додається до Особистої справи особи.  

Також варто відмітити, що викладення Загальних правил у нової редакції не 

залишило осторонь проблему ознайомлення службовців місцевого 

самоврядування з ними.  

Одним з типових з цієї точки зору є Розпорядження Новопсковського 

селищного голови від 10 червня 2021 року №172-o «Про ознайомлення із наказом 

НАДС від 28 квітня 2021 року № 72-21 «Про внесення змін до Загальних правил 

етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування» посадових осіб Новопсковської селищної ради».  

Це Розпорядження складається з двох частин – власне тексту нормативно-

правового акта та додатка до нього.  

У тексті документу найбільш цікавим є такий абзац:  

«Сектору кадрового забезпечення Новопсковської селищної ради:1.1.  

ознайомити  посадових  осіб  апарату  та  самостійних  структурних  підрозділів 

Новопсковської  селищної  ради  із  Загальними  правилами  етичної  поведінки  

державних службовців   та   посадових   осіб   місцевого   самоврядування,   
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затвердженими   наказом Національного агентства України з питань державної 

служби від 28 квітня 2021 року No 72-21  (далі  -   Правила),  та  додати  до  

особових  справ  відмітку  про  таке  ознайомлення (підтвердження) за формою, 

що додається» [142]. 

У додатку розміщено таке Підтвердження:  

 

«ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

про ознайомлення із Загальними правилами етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом 

Національного агентства України з питань державної служби від 28 квітня 2021  

року No 72-21  

Я, __________________________________________________________, 

ознайомився(-лася) із Загальними правилами етичної поведінки державних 

службовців та посадових   осіб   місцевого   самоврядування,   затвердженими   

наказом   Національного агентства  України  з  питань  державної  служби  від  28  

квітня  2021  року  No  72-21,  та зобов'язуюся їх дотримуватися. 

« »20___року  (підпис)   (прізвище, ініціали)» [142]. 

Таким чином, питання ознайомлення з новою редакцією Загальних правил 

етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування було вирішено. Слід вказати на типовість і поширеність, а також 

на ефективність такої практики.  

Проте, навряд чи це є ресурсоємним.  

Так, необхідно роздрукувати необхідну кількість примірників 

Підтвердження.  

Після цього, необхідно зібрати підписи у осіб, що засвідчують їх 

ознайомлення з правилами.  

Після цього необхідно розкласти Підтвердження по особистим справам осіб, 

що проходять службу в органі місцевого самоврядування.  
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Значно більш плідним було б розробити порядок, відповідно до якого у 

вказаний проміжок часу особа б ознайомилась з новою редакцією Загальних 

правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування та засвідчила це за допомогою свого електронного підпису.  

У Загальних правилах етичної поведінки державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування привертає увагу також і те, що у цьому 

документі немає пункту (статті тощо), який би містив тезаурус. Справа в тому, що 

дуже часто завдяки тому, що кожен документ має свій тезаурус, утворюються 

непорозуміння, пов’язані з різними визначеннями одного і того ж самого поняття. 

А у цьому випадку такого не виникає (йдеться про п. 2 Загальних правил етичної 

поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування). 

На цьому огляд загальної частини Загальних правил етичної поведінки 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування можна 

уважати завершеним.  

Архітектоніка Загальних правил у подальшому така:  

II. Загальні обов'язки державного службовця та посадової особи місцевого 

самоврядування;  

III. Доброчесність;  

IV. Використання службового становища, ресурсів та інформації;  

V. Обмін інформацією.  

Враховуючи інноваційність Загальних правил та те, що наказ НАДС, яким їх 

було оновлено, є найновішим нормативно-правовим актом у нашому дослідженні, 

доцільно стисло охарактеризувати кожен з наведених вище розділів.  

Щодо розділу II «Загальні обов'язки державного службовця та посадової 

особи місцевого самоврядування».  

Варто зауважити, що загальні обов’язки викладені таким чином, щоб 

підтвердити мету Загальних правил.  

Наприклад, у п. 2. аналізованої частини зазначено, що «Державні службовці 

та посадові особи місцевого самоврядування своєю поведінкою мають зміцнювати 
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авторитет державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, а 

також позитивну репутацію державних органів та органів місцевого 

самоврядування» [123]. Це цілком відповідає такій встановленій на початку 

Загальних правил, як «зміцнення авторитету державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування, формування позитивної репутації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» [123].  

Цікаво, що новелою є спроба врегулювати поведінку публічних службовців 

у соціальних медіа та соціальних мережах. Так, у Загальних правилах зазначено, 

що «державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, у тому 

числі в поза робочий час, повинні утримуватися від поширення інформації, 

зокрема розміщення коментарів на веб-сайтах і у соціальних мережах, що можуть 

завдати шкоди репутації державних органів та органів місцевого самоврядування» 

[123]. Така увага до цифрового боку життя кожної людини є дуже важливою та 

актуальною з урахуванням сучасного стану розвитку держави та суспільства.  

У Розділі ІІ загальних правил привертає увагу і те, що є спроба впровадити 

певний дрес-код. Так, відповідно до пункту 6 Загальних правил, «Одяг державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування повинен бути офіційно-

ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності» [123]. Це 

слід всіляко вітати – адже більшість недержавних юридичних осіб мають 

вимоги дрес-коду, і більшість з цих вимог є більш суворими.  

Щодо розділу III «Доброчесність». Поняття «доброчесність» є новим в 

українському юридичному тезаурусі, а тому його появу у Загальних правилах слід 

всіляко вітати.  

Слід зазначити, що по відношенню до обов’язків посадових осіб йдеться про 

те, щоб «діяти доброчесно», що полягає у наступному:  

-завжди дбати про публічні інтереси, особливо у тому контексті, щоб не 

допускати конфлікту між цими інтересами та приватними інтересами (як 

власними, так і інших осіб);  



160 

-утримуватися не тільки від зловживання, але й від будь-якого використання 

свого становища службовця органу місцевого самоврядування, причому немає 

значення – чи для себе, чи для якихось інших осіб;  

-не допускати розголошення тієї інформації, яка має обмежений доступ, є 

конфіденційною, містить персональні дані інших осіб тощо.  

Щодо розділу IV «Використання службового становища, ресурсів та 

інформації» варто підкреслити, що у ньому акцентується увага на:  

-дбайливому ставленні до ресурсів територіальної громади, держави;  

-необхідності дотримуватися політичної неупередженості, завжди бути 

політично нейтральним, не брати участь у політичних заходах;  

-при виборі варіанту поведінки, вирішення проблеми – завжди обирати 

найменш ресурсоємний варіант;  

-обачливо відшукувати інформацію, застосовувати лише перевірені 

інформаційні джерела.  

Питанням інформації присвячено також і окремі положення розділу V 

«Обмін інформацією».  

А саме, у цьому розділі сформульовано тріаду правил інформаційної 

безпеки:  

«1) надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують; 

2) надавати в межах повноважень та відповідно до законодавства іншим 

державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування 

інформацію, необхідну для виконання ними посадових обов'язків; 

3) викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та 

послідовно для однозначного їх сприйняття» [123]. 

У цілому слід високо оцінити юридичну техніку та змістовність Наказу 

Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 

року № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333 (зі змінами та 
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доповненнями, внесеними у 2021 році). Варто зазначити, що цей документ не 

потребує змін та доповнень.  

Хронологічно наступним документом, на яку варто звернути увагу у 

контексті адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування – це     Наказ Національного агентства України 

з питань державної служби від 07 листопада 2019 року № 203 «Про затвердження 

Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого 

самоврядування» представляє собою збірку – перелік відповідних вимог до осіб, 

які займають або планують займати наступні посади:  

- керуючий справами (секретар) виконавчого комітету (апарату) міської 

ради;  

- перший заступник, заступник директора департаменту міської ради;  

- начальник управління (відділу) у складі департаменту міської ради;  

- начальник самостійного управління (відділу), іншого виконавчого 

органу, начальник відділу, завідувач сектору у складі управління, іншого 

виконавчого органу місцевої ради;  

- заступник начальника самостійного управління (відділу), іншого 

виконавчого органу місцевої ради;  

- начальник управління виконавчого комітету (апарату) місцевої ради;  

- начальник відділу, іншого структурного підрозділу виконавчого 

комітету (апарату) місцевої ради;  

- начальник бухгалтерської служби (начальник відділу – головний 

бухгалтер);  

- головний бухгалтер;  

- головний державний соціальний інспектор, державний соціальний 

інспектор;  

- державний реєстратор;  

- адміністратор;  

- головний спеціаліст;  
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- провідний спеціаліст;  

- спеціаліст І категорії;  

- спеціаліст ІІ категорії, спеціаліст;  

- радник (консультант) міського голови, голови обласної, районної 

(районної в місті) ради;  

- помічник міського голови, голови обласної, районної (районної в місті) 

ради, помічник заступника голови обласної ради.  

Одразу слід зазначити рекомендаційний (диспозитивний) характер цього 

нормативно-правового акту. Так, у п. 2 наказу передбачено, що слід:  

«Рекомендувати  обласним,  міським,  районним  (районним  у  містах), 

сільським,   селищним   радам   при   розробці   професійно-кваліфікаційних 

характеристик і  посадових інструкцій посадових  осіб місцевого самоврядування 

керуватися Типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками» [134].  

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 07 

листопада 2019 року № 203 «Про затвердження Типових професійно-

кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування» 

присвячує вимогам до кожної посади приблизно 2-3 сторінки.  

Кожна Типова характеристика будується за такою структурою:  

-Завдання,  обов'язки  та  повноваження;  

-Має  право;  

- Повинен  знати;  

-Кваліфікаційні вимоги. 

Найкоротшими є рубрики «кваліфікаційні вимоги».  

Варто порівняти те, як у цьому нормативно-правовому акті 

охарактеризовано першу у переліку та останню у переліку посади – з точки зору 

об’єктивності висування тих чи інших вимог до осіб, які обіймають ці посади або 

планують їх обіймати.  

Це такі посади: 
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-керуючий справами (секретар) виконавчого комітету (апарату) міської 

ради; 

- помічник міського голови, голови обласної, районної (районної в місті) 

ради, помічник заступника голови обласної ради. 

 

Таблиця 2.5.  

Вимоги до керуючого справами (секретар) виконавчого комітету 

(апарату) міської ради та  помічника міського голови, голови обласної, 

районної (районної в місті) ради, помічник заступника голови обласної ради 

за Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 

07 листопада 2019 року № 203 «Про затвердження Типових професійно-

кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування». 

 

Назва рубрики  Керуючий справами  Помічник заступника 

 

Завдання,  

обов'язки  та  

повноваження 

Забезпечує  якісне,   своєчасне 

виконання  завдань  з  питань,  

що  належать  до  його  

компетенції,  ефективну 

взаємодію  між  структурними  

підрозділами  виконавчого  

комітету  (апарату) ради, 

виконавчими органами ради, 

підвідомчими 

підприємствами, установами, 

організаціями.   Здійснює   

організаційне,   правове,   

матеріально-технічне, 

Здійснює  роботу  з  

проектами документів, що 

надходять на підпис міському 

голові, голові обласної, 

районної (районної  в  місті)  

ради,  заступнику  голови  

обласної  ради  (далі  -   

голова, заступник  голови).  

Готує  інформаційні,  

довідкові,  аналітичні  

матеріали, виступи,  проекти  

доповідей,  співдоповідей  

голови  на  засіданнях  
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господарське  забезпечення  

діяльності  виконавчого  

комітету  (апарату)  ради… 

Усього 19 речень, кожне 

речення – одне завдання. 

відповідної місцевої ради, 

колегіях, нарадах, публічних 

заходах тощо. 

Усього 6 речень, кожне 

речення – одне завдання. 

Має  право За  дорученням  керівництва  

ради  представляти  раду  в  

органах державної влади,  

органах  місцевого  

самоврядування,  

підприємствах, установах  та  

організаціях  з  питань,  що  

належать  до  його  

компетенції. Одержувати  в  

установленому  порядку  від  

органів  державної  влади,  

органів місцевого  

самоврядування,  підприємств,  

установ та   організацій  

інформацію, необхідну  для  

виконання  покладених  на  

нього  завдань… 

Усього 6 речень, кожне 

речення – одне завдання. 

Запитувати  необхідну для  

аналізу інформацію  від  

посадових осіб місцевого  

самоврядування  про  стан  

виконання  розпорядчих  

документів, доручень голови 

(заступника голови).  

Залучати до підготовки та 

узагальнення 

необхідних  матеріалів  

працівників  структурних  

підрозділів  виконавчого 

комітету (апарату), 

виконавчих органів місцевої 

ради 

Повинен  

знати 

Конституцію  України;  закони  

України   "Про  місцеве 

самоврядування в Україні", 

"Про службу в органах 

Конституцію  України;  

закони  України   "Про  

місцеве самоврядування в 

Україні", "Про службу в 
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місцевого самоврядування", 

"Про державну  службу",  

"Про запобігання корупції"  та 

інші  закони України з питань  

організації  та  діяльності  

органів  місцевого  

самоврядування;  укази  та 

розпорядження  Президента  

України,  постанови  

Верховної  Ради  України, 

постанови   та   

розпорядження   Кабінету   

Міністрів   України,   засади 

зовнішньоекономічної  

політики  України,  інші  

підзаконні  нормативно-

правові акти,  що  стосуються  

розвитку  відповідних  сфер  

управління;  практику 

застосування  чинного  

законодавства  з  питань,  що  

належать  до  його 

компетенції;  основи  

регіонального  управління,  

економіки  та  управління 

персоналом; основи права, 

політології та ринку праці; 

форми та методи роботи із 

органах місцевого 

самоврядування", "Про  

запобігання  протидії  

корупції",  інші  закони;  

укази  і  розпорядження 

Президента  України,  

постанови  Верховної  Ради  

України,  постанови  та 

розпорядження  Кабінету  

Міністрів  України,  інші  

підзаконні  нормативно- 

правові  акти  з  питань  

місцевого  самоврядування;  

форми  та  методи  роботи  із 

громадськими  організаціями,  

засобами  масової  

інформації;  інструкцію  з 

діловодства  у  відповідному  

органі  місцевого  

самоврядування;  правила 

внутрішнього  трудового  

розпорядку;  правила  

ділового  етикету;  правила 

охорони  праці  та  

протипожежної  безпеки;  

основні  програми  роботи  на 

комп'ютері. 
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засобами масової інформації; 

інструкцію з діловодства у 

відповідному органі місцевого  

самоврядування;  основи  

психології,  економіки,  

фінансів;  правила 

внутрішнього  трудового  

розпорядку;  правила  ділового  

етикету;  правила 

охорони  праці  та  

протипожежної  безпеки;  

основні  програми  роботи  на 

комп'ютері. 

Кваліфікаційні 

вимоги 

Вища освіта не  нижче  

ступеня  магістра,  спеціаліста, 

вільне володіння державною 

мовою. 

 

Стаж  роботи  на  службі  в  

органах  місцевого  

самоврядування,  на  посадах 

державної служби або досвід 

роботи на керівних посадах 

підприємств, установ та 

організацій незалежно від 

форми власності не менше 2 

років. 

Вища освіта не  нижче  

ступеня магістра,  

спеціаліста, бакалавра  (за  

рішенням  суб’єкта  

призначення),  вільне  

володіння  державною 

мовою. 

 

Без вимог до стажу роботи 
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На підставі Таблиці 2.5. очевидно, що у Наказі Національного агентства 

України з питань державної служби від 07 листопада 2019 року № 203 «Про 

затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб 

місцевого самоврядування» викладено ґрунтовний та об’єктивний перелік вимог, 

прав тощо до службовців в органах місцевого самоврядування, якій цілком може 

бути рекомендований до застосування органами місцевого самоврядування при 

розробці посадових інструкцій.  

Варто резюмувати, що Наказ Національного агентства України з питань 

державної служби від 07 листопада 2019 року № 203 «Про затвердження Типових 

професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого 

самоврядування» на сучасному етапі не потребує удосконалення.  

 

 

Висновки до Розділу 2.  

За підсумками дослідження урядової компетенції щодо здійснення 

адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування, запропоновати доповнити статтю 39 «Відносини 

Кабінету Міністрів України з органами місцевого самоврядування» Закону «Про 

Кабінет Міністрів України» частиною шостою наступного змісту:  

«6. Кабінет Міністрів України своїми нормативними актами закладає основи 

правової регламентації служби в органах місцевого самоврядування іншими 

органами виконавчої влади».  

Проаналізовано низку урядових нормативно-правових актів, за допомогою 

яких здійснюється адміністративно-правове регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування, а саме:  

а) постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р. N 250 «Про 

порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого 

самоврядування додаткових оплачуваних відпусток»; від 1 грудня 1994 р. N 804 

«Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах»; 
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від 24 жовтня 2001 р. N 1386 «Про затвердження Типового порядку формування 

кадрового резерву в органах місцевого самоврядування»; від 24 жовтня 2001 р. N 

1386 «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в 

органах місцевого самоврядування»; від 26 жовтня 2001 р. N 1441 «Про 

віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій 

посад»; від 20 квітня 2016 р. № 306 «Питання присвоєння рангів державних 

службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами 

посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, 

дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»; від 26 жовтня 2001 

р. N 1440 «Про затвердження Типового положення про проведення атестації 

посадових осіб місцевого самоврядування»; від 25 березня 2015 р. № 171 «Про 

затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які 

претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним 

ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»; від 27 

квітня 1994 р. N 250 «Про порядок і умови надання державним службовцям, 

посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток»; 

від 6 лютого 2019 р. № 106 “Про затвердження Положення про систему 

професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад”; 

 б) розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 673-

р «Про віднесення посади державного реєстратора до відповідної категорії посад в 

органах  місцевого самоврядування»; від 4 червня 2008 р. N 794-р «Про віднесення 

посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад»; від 17 

лютого 2010 р. N 225-р «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування 

до відповідних категорій посад»;  24 квітня 2013 р. № 265-р “Про віднесення 

посади адміністратора до відповідної категорії посад в органах місцевого 

самоврядування”. 
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Запропоновано викласти Постанову Кабінету Міністрів України від 1 грудня 

1994 р. N 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у 

державних органах», та сам Порядок, у новій редакції, яка б передбачала вказівку 

не тільки на державні органи, але й на органи місцевого самоврядування, а також 

не тільки на державних службовців, але й на посадових осіб місцевого 

самоврядування. Така пропозиція обґрунтована тим, що на сучасному етапі 

Постанову від 1 грудня 1994 року важко знайти, користуючись контекстним 

пошуком в електронних базах даних, якщо проводити його за ключовими словами 

«служба в органах місцевого самоврядування», «посадова особа місцевого 

самоврядування» (ці словосполучення у Постанові від 1 грудня 1994 року 

відсутні).  

Рекомендовано наприкінці постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів 

України про віднесення відповідних посад в органах місцевого самоврядування до 

відповідних категорій (наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України від 26 

жовтня 2001 р. N 1441 «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування 

до відповідних категорій посад», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

22 вересня 2004 р. N 673-р «Про віднесення посади державного реєстратора до 

відповідної категорії посад в органах  місцевого самоврядування»; від 4 червня 

2008 р. N 794-р «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до 

відповідних категорій посад»; від 17 лютого 2010 р. N 225-р «Про віднесення 

посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад») 

зазначати, що перелік категорій та посад, які належать до кожної з них, наведено 

також і у Законі «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Аргументовано, що така відсильна норма надаватиме цілісну (а не фрагментарну) 

інформацію з цього питання. 

Сформульовано пропозицію прийняти окремий нормативно-правовий акт, 

яким би здійснювалась адміністративно-правова регламентація конкурсних 

правовідносин в органах місцевого самоврядування на загальнодержавному рівні 

(як менш прийнятний варіант можна було б рекомендувати при черговому 
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оновленні Порядку викласти його повністю у новій редакції, змінивши також і 

назву – на «Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування»). 

Враховуючи триваючу реформу децентралізації публічної влади, яка 

передбачає також і оновлення адміністративно-територіального поділу в Україні, а 

також таку, що вже відбулася, реформу районів у державі, запропоновано в Законі 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» та в урядових актах про 

службу в органах місцевого самоврядування відмовитись від посилань на «міста – 

обласні центри», «міста республіканського значення» тощо. Натомість доцільно 

перейти до таких характеристик міст, що є об’єктивними (найбільш 

перспективною є врахування кількості населення у місті).  

Узагальнено, що публічна служба у цілому та служба в органах місцевого 

самоврядування зокрема є надзвичайно важливою для суспільства та держави, а 

тому при здійсненні адміністративно-правове регулювання службових 

правовідносин в органах місцевого самоврядування слід віддавати перевагу 

імперативним, а не диспозитивним правовим нормам. На цій підставі 

рекомендовано внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 

жовтня 2001 р. N 1440 «Про затвердження Типового положення про проведення 

атестації посадових осіб місцевого самоврядування», внаслідок яких залишилося б 

лише 2 категорії посадових осіб – ті, що підлягають атестації, та ті, що їй не 

підлягають (зараз цей нормативно-правовий акт передбачає три групи таких осіб: 

а) особи, які обов’язково підлягають атестації; б) особи, які не підлягають 

атестації; в) особи, які атестуються факультативно).  

Констатовано, що Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 

р. N 250 «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим 

особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» є 

надзвичайно стислою (три невеликих абзаци), доволі давньою, а також що 

питання додаткових відпусток у цілому регламентуються Кодексом законів про 

працю України, який є законом. Запропоновано розглянути питання про відміну 
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цієї Постанови та включення її положень щодо додаткових оплачуваних відпусток 

посадовим особам місцевого самоврядування до Закону «Про службу в органах 

місцевого самоврядування». 

До числа урядових нормативно-правових актів, за допомогою яких 

здійснюється адміністративно-правове регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування, що не потребують змін та доповнень, 

запропоновано віднести Постанову Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 

2001 р. N 1386 «Про затвердження Типового порядку формування кадрового 

резерву в органах місцевого самоврядування» та  Постанову Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2015 р. № 171 «Про затвердження Порядку проведення 

спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, 

та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України», Постанову Кабінету Міністрів України від 6 лютого 

2019 р. № 106 “Про затвердження Положення про систему професійного навчання 

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад”. 

Рекомендовано у Постанові Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 

р. N 1440 «Про затвердження Типового положення про проведення атестації 

посадових осіб місцевого самоврядування» у Типовому положенні виключити 

абзац третій пункту другого.  

Сформульовано рекомендацію Національному агентству України з питань 

державної служби внести зміни до сторінки свого Офіційного веб-сайту «Місія 

НАДС» за адресою https://nads.gov.ua/misiya-nads у частині узгодження її частини 

«Головні завдання» з нормами Положення про Національне агентство України з 

питань державної служби.  

Рекомендовано внести зміни до п. 1.1. Наказу Головного управління 

державної служби України від 30 червня 2004 року № 102 «Про затвердження 

https://nads.gov.ua/misiya-nads
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Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання 

посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов'язків і 

завдань», виклавши його у наступній редакції:  

«1.1. Щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого 

самоврядування покладених на них обов'язків і завдань (далі - щорічна оцінка) 

поводиться під час підбиття підсумків виконання ними своїх обов'язків шляхом 

здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах місцевого 

самоврядування та професійними досягненнями посадових осіб місцевого 

самоврядування шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до 

посадових інструкцій».  

На підставі аналізу тексту Наказу Головного управління державної служби 

України від 30 червня 2004 року № 102 «Про затвердження Загальних методичних 

рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами 

місцевого самоврядування покладених на них обов'язків і завдань» варто 

підкреслити, що цей документ є сучасним, відповідає викликам сьогодення у 

частині адміністративно-правового регулювання службових правовідносин в 

органах місцевого самоврядування, та потребує змін лише у частині уточнення 

мети щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування 

покладених на них обов'язків і завдань.  

Зазначено, що за своїм змістом Наказ Головного управління державної 

служби України від 08 липня 2011 року № 164 «Про затвердження Загального 

порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних 

службовців», не викликає зауважень, які б дозволяли сформулювати зміни та 

доповнення до нього. Але доцільно уточнити назву цього Наказу та його текст 

таким чином, щоб без додаткових роз’яснень було б зрозуміло, що він 

розповсюджується не тільки на державних службовців, але й на тих, хто 

проходить службу в органах місцевого самоврядування (а саме, рекомендовано 

замінити словосполучення «державних службовців» у назві Наказу та в усіх 

відмінках у тексті Наказу словосполученням «публічних службовців»).  
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На прикладі Загальних правил етичної поведінки державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування рекомендовано розробити порядок 

ознайомлення службовців органів місцевого самоврядування під розпис з 

важливими документами, який передбачав би: а) встановлення періоду, протягом 

якого слід ознайомитись з документом; б) за підсумками ознайомлення – 

засвідчення цього факту за допомогою свого електронного підпису; в) 

відображення та зберігання цієї інформації в електронному кабінеті службовця  

органу місцевого самоврядування.  

Узагальнено, що накази Головного управління державної служби України 

від 28 березня 2005 року № 72 «Про присвоєння рангів посадовим особам 

місцевого самоврядування відповідно до статті 14 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» (затверджено Методичні рекомендації щодо 

присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування) та від 24 грудня 

2008 року № 375 «Про затвердження рекомендацій щодо включення до 

регламентів роботи органів місцевого самоврядування питань проходження 

служби в органах місцевого самоврядування» і накази  НАДС від 05 серпня 2016 

року 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» та від 07 листопада 2019 

року № 203 «Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних 

характеристик посадових осіб місцевого самоврядування» не потребують свого 

оновлення на сучасному етапі розвитку адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування.   
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає в аналізі сучасного стану адміністративно-правового 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування та 

формулюванні пропозицій щодо подальшого вдосконалення окремих нормативно-

правових актів з цього питання. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Щодо Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

обґрунтовано доцільність внесення таких змін: 

 доповнити Закон  Розділом ІІ1 з назвою «Вступ на службу в органи 

місцевого самоврядування»; розроблено пропозиції щодо змістового наповнення 

цього розділу, а саме щодо включення до нього положень щодо змісту права на 

доступ до служби в органах місцевого самоврядування, суб’єктів цього права 

(вичерпних переліків умов реалізації цього права та обмежень цього права), 

процедури прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, у т. ч. 

присяги посадових осіб місцевого самоврядування та порядку набуття посадових 

повноважень;  

 доповнити Закон положеннями: а) про орган державної влади, яким 

здійснюється консультативне та методичне забезпечення служби в органах 

місцевого самоврядування; б) щодо додаткових особливостей оплати праці, 

відпочинку тощо, заохочень та трудових гарантій для тих, хто перебуває на службі 

в органах місцевого самоврядування; в)  про особливості проходження служби в 

органах місцевого самоврядування на виборних посадах, які заміщуються за 

підсумками проведення місцевих виборів. 

2. У межах аналізу систематизаційних перспектив щодо нормативно-правових 

актів, якими здійснюється адміністративне регулювання службових правовідносин 

в органах місцевого самоврядування: 
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 рекомендовано кодифікувати положення законів України «Про державну 

службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» в межах такого 

акта, як «Основи публічної служби в Україні»; це дасть можливість уніфікувати 

нормативно-правову регламентацію обох видів публічної служби в Україні;  

 доведено, що консолідація усіх законодавчих актів, за допомогою яких 

здійснюється адміністративне регулювання службових правовідносин в органах 

місцевого самоврядування, є недоцільною з урахуванням кількості цих 

документів, а також того, що до них часто вносяться зміни і доповнення 

(насамперед унаслідок адміністративної реформи та реформи децентралізації 

публічної влади); 

 аргументовано своєчасність і необхідність проведення консолідації постанов 

Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 «Питання присвоєння 

рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних 

службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими 

званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» і від 26 

жовтня 2001 р. № 1441 «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування 

до відповідних категорій посад» з розпорядженнями Кабінету Міністрів України 

від 22 вересня 2004 р. № 673-р «Про віднесення посади державного реєстратора до 

відповідної категорії посад в органах  місцевого самоврядування»; від 04 червня 

2008 р. № 794-р «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до 

відповідних категорій посад»; від 17 лютого 2010 р. № 225-р «Про віднесення 

посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад»;  від 24 

квітня 2013 р. № 265-р «Про віднесення посади адміністратора до відповідної 

категорії посад в органах місцевого самоврядування»;  

 з огляду на  ресурсоємність інкорпорацій у паперовому вигляді, 

рекомендовано обмежитись електронними інкорпораціями нормативно-правових 

актів, за допомогою яких здійснюється адміністративно-правове регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування;  
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 з метою підвищення ефективності роботи з відповідними базами даних, у 

яких містяться результати проведених електронних інкорпорацій, запропоновано у 

назвах та у текстах відповідних нормативно-правових актів використовувати 

словосполучення (ключові слова) «служба в органах місцевого самоврядування», 

«посадова особа місцевого самоврядування» (наприклад, вони відсутні у таких 

актах, що застосовуються по відношенню до служби в органах місцевого 

самоврядування, як: Постанова Кабінету Міністрів України від 01 грудня 1994 р. 

№ 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у державних 

органах», Порядок стажування у державних органах, наказ Головного управління 

державної служби України від 08 липня 2011 р. № 164 «Про затвердження 

Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 

державних службовців», та інших актах). 

3. Враховуючи триваючу реформу децентралізації публічної влади, яка 

передбачає також і оновлення адміністративно-територіального поділу в Україні, а 

також таку, що вже відбулася, реформу районів у державі, запропоновано в Законі 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та в інших 

нормативних актах про службу в органах місцевого самоврядування відмовитись 

від посилань на «міста – районні центри», «міста – обласні центри», «міста 

республіканського значення» тощо. Натомість доцільно перейти до таких 

характеристик міст, що є об’єктивними та періодично оновлюваними (наприклад, 

кількість населення у місті). 

4. Обґрунтовано доцільність прийняття на загальнодержавному рівні окремого 

нормативно-правового акта для регламентації основ конкурсних правовідносин в 

органах місцевого самоврядування (як менш прийнятна альтернатива – під час 

чергового оновлення Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

в органах державної влади викласти його повністю у новій редакції, уточнивши 

також і назву: наприклад, «Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад в органах державної влади та органах місцевого самоврядування»). 
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5. Доведено, що у здійсненні адміністративно-правового регулювання 

службових правовідносин в органах місцевого самоврядування слід віддавати 

перевагу імперативним, а не диспозитивним правовим нормам з урахуванням того, 

що публічна служба у цілому та служба в органах місцевого самоврядування 

зокрема є надзвичайно важливою для суспільства та держави. В якості 

праксеологічного застосування цього висновку запропоновано внести зміни до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1440 «Про 

затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб 

місцевого самоврядування», залишивши у Положенні дві категорії посадових осіб 

(ті, що підлягають атестації, та ті, що їй не підлягають), наразі цей нормативно-

правовий акт передбачає ще й окрему групу осіб, які атестуються факультативно.  

Зазначені розробки спрямовані на подальше вдосконалення окремих 

нормативно-правових актів, якими здійснюється адміністративно-правове 

регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування. 
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