
Вступ на державну службу та заробітна плата державного
службовця

Що таке державна служба?

 

В Законі України «Про державну службу» визначені поняття «державна служба» та «державний
службовець».

Отже, державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного
виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо: аналізу державної політики на
загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно
                   її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм,
концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних
договорів; забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і
регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів; забезпечення надання
доступних і якісних адміністративних послуг; здійснення державного нагляду та контролю за
дотриманням законодавства; управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю
                   за їх використанням;  управління персоналом державних органів; реалізації інших
повноважень державного органу, визначених законодавством.

Державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі
державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган),
одержує заробітну плату                  за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені
для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань                      і функцій
такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

 

Хто не може вступити на державну службу?

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про державну службу», право              на державну службу
мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно
ступінь вищої освіти                    не нижче:  магістра - для посад категорій «А» і «Б»; бакалавра,
молодшого бакалавра - для посад категорії «В».

 На державну службу не може вступити особа, яка: досягла шістдесятип’ятирічного віку; в
установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; має судимість
за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята                           в
установленому законом порядку; відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю,
пов’язаною з виконанням функцій держави,               або займати відповідні посади; піддавалася
адміністративному стягненню             за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення -
протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; має громадянство
іншої держави; не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення; підпадає під
заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

 

Який порядок вступу на державну службу?
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Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду
державної служби за результатами конкурсу.

З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на
зайняття вакантної посади державної служби (далі - конкурс) відповідно до Порядку проведення
конкурсу                    на зайняття посад державної служби (далі - Порядок проведення конкурсу), що
затверджується Кабінетом Міністрів України. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня
професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття вакантної посади.

Інформація про вакантну посаду державної служби оприлюднюється              на офіційних веб-сайтах
державного органу, в якому проводиться конкурс,         та центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування                    та реалізує державну політику у сфері державної служби.

В оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу зазначаються: найменування і
місцезнаходження державного органу; назва посади; посадові обов’язки; умови оплати праці; вимоги
до професійної компетентності кандидата на посаду; інформація щодо строковості чи безстроковості
призначення на посаду; вичерпний перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх
подання; дата і місце проведення конкурсу; прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі
документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади
державної служби, до якої додається резюме             у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною
третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на
проходження перевірки            та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного
Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) у разі проведення закритого конкурсу - інші документи для підтвердження відповідності умовам
конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за
минулий рік.

 Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену частиною першою цієї статті, проходять
тестування відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 Кандидати, які пройшли тестування, проходять співбесіду та/або інші види оцінювання відповідно
 до Порядку проведення конкурсу.

Служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, надсилає кожному
кандидату письмове повідомлення                          про результати конкурсу протягом п’яти
календарних днів з дня                             їх оприлюднення.

Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право
на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане
вакантною, а також                у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або
йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.
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На посаду державної служби призначається переможець конкурсу. Служба управління персоналом у
день призначення особи на посаду державної служби організовує складення Присяги державного
службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби, а також ознайомлює
державного службовця під підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою
інструкцією.

В акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може встановити випробування з метою
перевірки відповідності державного службовця займаній посаді із зазначенням його строку. При
призначенні особи                      на посаду державної служби вперше встановлення випробування
                                  є обов’язковим.

 

З чього складається заробітна плата державного службовця?

 

Держава забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного
виконання посадових обов’язків, заохочує              їх до результативної, ефективної, доброчесної та
ініціативної роботи.

Ст. 50 Закону України «Про державну службу» визначає, що заробітна плата державного службовця
складається з:

- посадового окладу;

- надбавки за вислугу років (надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3
відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної
служби,                         але  не більше 50 відсотків посадового окладу);

- надбавки за ранг державного службовця (розмір надбавки за ранг державного
службовця визначається Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів
на посадах державної служби);

- виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього
державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного
службовця;

- виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою
державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;

- премії (у разі встановлення).

За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям
можуть встановлюватися премії. До премій державного службовця належать: премія за результатами
щорічного оцінювання службової діяльності; місячна або квартальна премія відповідно до особистого
внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

 Також, державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-
побутових питань та грошова допомога                            на оздоровлення.

Відповідно до Порядку виплати винагород державним виконавцям            та їх розміри і розмір
основної винагороди приватного виконавця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2016 р. №  643, у разі фактичного виконання (повного або часткового) виконавчого
документа майнового характеру державним виконавцям, визначеним у частині першій статті 7 Закону
України «Про органи та осіб,                              які здійснюють примусове виконання судових рішень і
рішень інших органів», виплачується винагорода у такому розмірі:

- 2 відсотки стягнутої суми або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим
документом, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого
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на 1 січня календарного року, - державному виконавцю, на виконанні у якого перебував (перебуває)
виконавчий документ;

- 0,5 відсотка стягнутої суми або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим
документом, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого
на 1 січня календарного року, - керівнику органу державної виконавчої служби та його заступникам,
яким безпосередньо підпорядкований державний виконавець.

Винагорода виплачується одночасно з виплатою заробітної плати. Виплата винагороди здійснюється в
межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету на підставі
кошторисів та планів асигнувань спеціального фонду на відповідний рік.

Порядок виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам відділів державної реєстрації
актів цивільного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. №
1131, визначає що посадова особа, яка належно виконує повноваження, визначені Законом
України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» має право на отримання щомісячної та/
або одноразової винагороди відповідно  до результатів роботи.

Одноразова винагорода може виплачуватися посадовій особі не частіше одного разу на рік.
Щомісячна винагорода може виплачуватися посадовій особі не частіше одного разу на місяць.

 

Інформує управління персоналу Головного територіального управління юстиції в Одеській області
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