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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

ВІДТЕРМІНОВАНО НА РІК НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ
“ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ”

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу”
від 20 листопада 2012 р. № 5483-VI дату набрання чинності зазначеним законом перенесено на
один рік – до 1 січня 2014 р.

Відтермінування введення в дію Закону України “Про державну службу” пов’язане з необхід-
ністю розробки нової редакції Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”
та синхронного й скоординованого введення в дію зазначених законів, які визначають принципи,
правові та організаційні засади цих складових публічного управління, що забезпечить комплекс-
ну реалізацію адміністративної реформи, ініційовану Президентом України.

Це повністю узгоджується з принципами цілісності виконання Програми економічних реформ
на 2012–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держа-
ва”, спрямованих на побудову сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспроможної у світовому
масштабі економіки, формування професійної й ефективної системи державного управління, на
підвищення добробуту українських громадян.

Одночасно для впровадження нового Закону необхідно передбачити у проекті Державного
бюджету України кошти для забезпечення удосконалення системи оплати праці державних слу-
жбовців, яка не змінювалась з 2008 р. Слід зазначити, що новим законодавством встановлені
основні принципи системи оплати праці та мінімальний гарантований рівень найменшого поса-
дового окладу, зокрема, основна частка заробітної плати державних службовців становитиме
посадовий оклад.

ДОВІДКОВО.
Закон України “Про державну службу” від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI спрямований на

створення сучасної правової бази для побудови в Україні професійної та ефективної державної
служби. Закон чітко розмежовує державну службу з політичною діяльністю. Ним визначається ви-
черпний перелік осіб, на яких не поширюється законодавство про державну службу (зокрема, по-
літичні посади), встановлюються вимоги до політичної неупередженості державного службовця.

Закон містить низку принципових новел, серед яких: чітке розмежування між адміністратив-
ним публічним правом та приватним правом, введення системної класифікації посад залежно
від характеру та обсягу посадових обов’язків, єдині стандарти прийняття на службу, підходи до
управління персоналом та оцінювання службової діяльності, новели щодо професійного на-
вчання державного службовця, оплати його праці, преміювання та заохочення, а також дисцип-
лінарної та матеріальної відповідальності.

Новим Законом України “Про державну службу” застосовано компетентнісний підхід до оці-
нювання здатності державних службовців виконувати посадові обов’язки, визначені у посадовій
інструкції.

На законодавчому рівні закріплено нові поняття (терміни): профіль професійної компетентно-
сті посади державної служби (комплексна характеристика посади державної служби) та рівень
професійної компетентності особи (характеристика особи).

Зазначені характеристики є інструментом для використання у різних сферах управління люд-
ськими ресурсами, включаючи набір та просування по службі та планування людських ресурсів,
професійне навчання та підвищення.
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