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НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ УКРАЇНИ 
Статус по реформі державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування  
Доповідає: К.О. Ващенко, Голова Національного агентства з державної 

служби 
 
І.       Статус реформи 

Відповідно до Угоди про фінансування Контракту для України з розбудови 
держави, що підписана 13 травня 2014 року між Урядом України та 
Європейською комісією, якою зокрема передбачена реформа державної 
служби та служби в органах місцевого самоврядування розроблено:  

• проект Стратегії реформування державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року 

Стратегією передбачається: 
- створення умов для невідворотності реформи державної служби та служби 
в органах місцевого самоврядування, забезпечення побудови сучасних,  
професійних, орієнтованих на результат, політично-нейтральних та сталих 
інститутів державної служби, інтегрованих у єдиний державний механізм 
управління країною, що відповідатиме міжнародним вимогам та стандартам 
Європейського Союзу. 
 
Стратегія включає План заходів щодо реформування державної служби  на 
період до 2017 року, першочерговими з яких є: 

- прийняття та ефективне впровадження нових редакцій законів України 
«Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», а також розробка відповідних підзаконних актів (І квартал 
2015 року); 
- приведення законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про 
центральні органи виконавчої влади» та інших законів, що стосуються 
державної служби у відповідність до положень Закону України «Про 
державну службу» (І квартал 2015 року);  
- впровадження нової системи управління людськими ресурсами на 
державній службі (упродовж 2015 року) 
- забезпечення функціонування  єдиного веб-ресурсу з метою розміщення 
інформації щодо вакантних посад державної служби та оголошень про 
проведення конкурсу на їх заміщення (І квартал 2015 року); 

Подано (18.12.14) на повторне погодження із новопризначеними 
міністрами, що брали участь у його погоджені.  Орієнтовний термін 
подання на розгляд Уряду - до кінця грудня 2014 року. 
 

•  проект Закону України «Про державну службу» (нова редакція) 
Новаціями законопроекту є: 
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- розмежування політичних та адміністративних посад;  
- виключно конкурсна процедура добору на усі посади державної служби; 
- гарантування рівного доступу до державної служби; 
- здійснення усіх призначень / звільнень вищих державних службовців  лише 
за участі   
   Комісії з питань вищого корпусу державної служби; 
- впровадження ефективного механізму запобігання корупції; 
- прозора модель нарахування заробітної плати та гідна оплата праці (стала 
частка   
   заробітної плати складатиме не менше 70% у загальній сумі оплати праці 
державного   
   службовця на відміну від нинішніх 30%, мінімальний  посадовий оклад для  
спеціаліста -  
   на рівні двох розмірів мінімальної заробітної плати); 
- поєднання системи винагород з оцінкою роботи та кар’єрним просуванням. 

Публічна  презентація законопроекту відбулась 01.12.2014 року за участю  
представників громадського та експертного середовища, які брали активну 
участь у його розробці, підтримують зазначений законопроект і 
рекомендують його до найшвидшого прийняття. 
Крім того, під час робочої зустрічі у Представництві ЄС (12.12.2014) 
європейською стороною зазначено, що законопроект відповідає 
європейським принципам. 
 
За результатами доопрацювання з експертами програми SIGMA 
законопроект            подано (15.12.2014) на повторне погодження із 
новопризначеними міністрами. Орієнтовний термін подання на розгляд 
Уряду  - до кінця грудня 2014 року.  

Разом з тим є потреба відтермінувати Закон України від 17.11.11 № 4050 
«Про державну службу», що має набрати чинності з 01 січня 2015 року (як 
такий, що не відповідає європейським стандартам). 
 

•  проект Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування»  

Законопроектом передбачається:  
- підвищення престижності служби в органах місцевого самоврядування та 
однакові  
   підходи щодо її проходження із державною службою; 
- введення в дію механізму прийняття на службу до органів місцевого 
самоврядування   
   виключно на конкурсній основі та стимулювання кар’єрного зростання; 
- нейтралізація впливу місцевих політиків на процес прийняття на службу та 
її   
   проходження 
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- прозора система оплати праці та особливості преміювання (за залучення 
інвестицій). 
 
Наразі доопрацьовується з урахуванням положень Закону України «Про 
державну службу», обговорених  з експертами програми SIGMA (09-
11.12.14).  
 
Після повторного погодження із новопризначеними міністрами та 
всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування планується 
подати на розгляд Уряду до кінця грудні 2014 року. 
 
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» має бути 
прийнятий та набрати чинності одночасно із Законом України «Про 
державну службу» у І кварталі 2015 року. 
 

• проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення 
міжвідомчої робочої групи з питань оптимізації системи центральних 
органів виконавчої влади» 
Проектом передбачається: 
- розроблення механізмів та інструментів оптимізації системи органів влади; 
- забезпечення функціонального управління державною службою;  
- ліквідація надлишкових функцій та усунення їх дублювання; 
- оптимізація структури та штатного розпису  з метою ефективного реалізації 
основних   
   завдань; 
- визначення відповідальним за проведення оптимізації Віце-прем'єр-
міністра України -   
   Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства   
   України. 
 
Подано (16.12.1014) на повторне погодження із новопризначеними 
міністрами. Орієнтовний термін подання на розгляд Уряду  - до кінця 
грудня 2014 року. 

Крім того планується упродовж І кварталу  2015 року підготувати та подати 
на розгляд Уряду законопроекти  про внесення змін до законів України  «Про 
Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади», а 
також проекти постанов Кабінету Міністрів України щодо затвердження 
типових структур міністерств та центральних органів виконавчої влади. 
 
 
 
ІІ.  Наступні кроки 
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• посилення ролі, відповідальності та інституційної спроможності 
Національного агентства України з питань державної служби в системі 
управління державної служби (І квартал 2015 року);  

• оптимізації системи органів влади (упродовж 2015 року); 
• впровадження новаційних інструментів оцінювання державних службовців з 
урахуванням досягнення відповідних цільових показників (упродовж 2015 
року);  

• створення автоматизованої системи управління персоналом в органах 
державної влади та в органах місцевого самоврядування (упродовж 2015 – 
2016 років); 

• створення ефективних та дієвих кадрових служб (HR-підрозділів) в 
державних органах  (упродовж 2015 року); 

• розбудова комплексної системи навчання, підготовки та перепідготовки 
державних службовців (упродовж 2015 – 2016 року). 
 
 


