Практичне застосувllння заководавства пр: держазну слулtбу прп змilti
icToTllllx умов дsржавноi служби.
BBarKaeMo за необхiдне додатково звернути увагу служб управлiння
flерсоншlОI\.l Н0 Те, що норМами часТини треТьоi cTaTTi 43 Закону УкраiЪи
кпро державну слryжбу> (далi - Закон) визцаченi умовип якi вважаюtься
зtсiною iототних yluoв державноТ служби:

1)

належнOстi посаДtr держаВllоi служби до шевноi категорii посад1

У

разi ввЪдення повоТ структури та штатного

розIт}Iсу

в державному органi посада державноi служби може 3азнати змiн, в частинi
вiдвесення посади до нижчоi категорiт rrосад. А тому в}Iникають пiдстави для
повiдопллення державнОго слухtбоВця про змiну iстотних умов державноi
служби.

посади за результатами конкурсу.

2)

ocrroвIlltx посадOвнх обов'язtсiв;

у

в дiю

новоi структури та шт&тного розшису в
державному органiо певний структурний пiдроздiл заз,нас змiн, зокрема,
вiiбувастьсЯ збiльшення чи зменшення покJIадених та такий пiдроздiл
повноважень, вiдповiдно у керiвниlса такого структурного пiдроздiпу
вiдбувасТься змiна iстотниХ умоВ державнОТ службп, illо полягае у розширенi
чрI

разi введення

звуiкенi його посадових обов'язкiв.

З) умоВ (cнcTeмlt та розмiрiв) оплатII uрачi або соцiально,побутового
забезпечеfiшяl

Питання оплат}I прачi державних службовцiв закрiплено в поло}кеннях
статгi 5l Закоrту. Так заробiтна плата дерiкавного олужбовця скпадаеться з:
I) шосадOвсrо окладу;
2) надбавки за вислугу poKiB;
надбавки за ранг державного службовця;
виплати за додаткове навактаження у звlязку з виконанняп4 обов'язкiв
тимчасов0 вiдсутrtЪоfо держа8Еого службовчя
розмiрi' 50 вiдсоткiв
пOаадавОго окладУ тI,IмчасоВо вiдсутнього державного службовця;
5) виплати за додаткOве навантаження у звlязку з викошанням обов'язкiв за
вакантною пссадою державнот служби за рахунок ekoнoMii фонду пOсадового
окладу за вiдповiдною посадою;
Фонд оплати працi державних службовшiв формустьоя, зокрема, за
таких коштiв,
рахуноК KoшrTiB державнОго бюдЖету. ПорЯдок_ використання

3)
4)

у

якi надходять до державного бюджету, затверджустъся Кабiпетом MimicTpiB

УкраТни.

Розмiр посадових окладiв державн]tх службовчiв щорiчно

ма€
визначатИ КабiнеТ MiHicTpiB УкраiнИ н& ocнoBi закладеногО у .Щержбюджетi
На ВiДпОвiдниЙ piK розмiру мiнiмальtrоi заробiтноi llлатIt для працýздатних
осiб.
СХема пОсадOвих окладiв на посадах державноi служби визкачаеться
цороку Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи uiд час пiдготовки проекту закону пр0
ffержавниli бюджет Украiни на н8ступний piK.

Так, постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 сiчня 20I8 року
Ns 24 внесено зплiни, зокрема, до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
18 сiчltя 2017 року М 15 <Питанця оплати прачi црацiвникiв лержавних
органiв>, якою передбачено пiдвищення посадових окладiв державних
службовuiв.

оскiлыси 3акопом Украiни кПро Кабiнет MiHicTpiB

УкраiЪи>
ВШЗНаqен0, ЩО Кабiнет MiHicTpiB Украiни видае обов'язковi для виконанrrrl
аКТИ - IТосТаноВи i розпорядження, пiдстави про повiдомлення державного
слу>rсбовця про змiку iототних умов державноТ служби при збiльшеннi фонду
заробiтноi плати вiдсутнi.

У

частинi четвертiй cTaTTi 97 КЗпП зазначено, що вдасýик або

УпОВноважениЙ }Iим оргаIt чи фiзична особа не мае права в однOсторонньсму
порядку приЙмати рiшення з fiитань оплати працi, що погiршуютъ умоарI,
встановленi законодавством, угодами, колективними договорами.
Kpiпl того, cTaTTeIo 10З КЗпП встановлено, що про повi або змiну
дiючllх умOв 0IIлат}т працi в бiк погiршення власник або уповноважений ним
орган пoB].IHeH повiдомити лрацiвника не пiзнiш як за два мiсяцi до ix
запровадя(енfill або зрtiни.
таким tlином при зменшеннi фонлу заробiтноi плати керiвник

в

дерх(авному органi обов'язково мае повiдомити
державuOго слукбовця flро змiну iстотних умов державI{оТ служби, з
урахуванням вимог ч&стипи четвертоi cTaTTi 43 Зако1.1у.

лержавноi спуяtби

4) режнму
часу;

слулсбиr. встаllозленшп або cKacyвallнrt нецовпого робо.lсго

Пiд

змil,tою режиму служби слiд розумiти здiйснення посадових
обов'язкiв в iнший час.
Неповний робо.iдй час може встановлIоватися як а iнiцiативи

роботодавця, так i з iнlцiативи працiвника за погодженням iз роботодавцем.

Такий ре}шм роботи може встановлюватися за угодою мiж
працiвниrtом i впааникOм як пiд час прийняття на роботу, так i зголом (ч.I
ст.56 КЗпП) та застосовуеться у разi настаншя обставин, KoTpi не дозволяють
використовувати працю працiвникiз шротягом повного робочого часу.
ПопоженнямIt частинрI TpeTboi cTaTTi 32 КЗпП визначеноl що про змiну
icToTнptx умов працi, зокреN{а, установлекня ,чи скасувакItя неповноrо

3

робочого чаOу, прачiвник пOвlIнен бути повiдомлений не пiзнiше нiж за 2
мiсяцi.
СЛiД ЗВеРНУТИ Увагу на те, що зазпачений перепiк змiн не е вич€рпним.
ТакоХс необхiДtло враховувати, що основною вiдмiннiстю лiквiдацii вiд
РеОРГаНiЗацii е те, що при лiквiдацii правонаступник юридичноТ особи, яка
лiквiдуетьсЯ мо}ке Ее визначатись, а при реорганiзацii правонаступник
повинен визначатись завжди,
ВРtЗНаЧаюЧи статтю Закону (43 чи 87), яку необхiдно застосовувати пiд
'lac ЛiкВiДацiТ чи реорганiзацii держазного органу, слiд вiдштов)(уватись вiд
ТОrО, ШО В ДаНОIчry ВИПаДкУ стtrття 87 Закону застоссвусться лише за умови,
КОЛИ ВiДСутrтя можп1.1вiсть пропозицiТ iншоi piBнouiHHoi посади державноI
спУжби, а в разi вiдсутностi TaKoi пропозиlliТ _ iншоi роботи (посади
дер}кавшоi служби)
цьому державному органi.
iншому випадку
застосовуютъся положення статгi 43 Закону.
Слiд Звертати уваry }Ia те, що за зtлiстом частини четвертоi'статтi 43 та
ПУНКТУ 1 частини першоТ cTaTTi 87 3акону державнопrу службовцю пiд час
Лiквiдацii або реорганiзацiТ державного органу може буги запропоновано як
рiвноцiнну, так i нl.окчу посаду державноi служби для переведення.
,l

у

В
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УРахуванням полOжень частин першоТ та TpeTboi cTaTTi 4З
Консттттучii Украiни, частини другоТ cTaTTi 41 Закону, стаггi 2L КЗпП
УКРаiЪи, В буль-якому випадку (в тому числi при змiнi iстотни;ч уý{ов
державноi служби) переведенЕя державного службозця допускаеться
ВИКЛIОчнО за HaJIBHocTi Його прямого волевшlвленЕя у виглядi письмовоТ

згоди (вiдпозiдноi заяви) на таке переведенfiя.
Вважасмо за доцiльне звернутк уваry служб управлiння персонмом на
необхiднiсть дотриIrlання наступного алгорLIтму дiй при реорганiзацii чи
лirсвiдацiТ державцого органу, змiни ftого структури або штату:
пiдготовка (цэийнятгя) рiшення про лiквiдацiю/реорганiзацiю/ змiну
структури або штаry;
складання плану-графiка заходiв, якi булуть проводитися пiд час
л i квiдацi феорганiзацii7змiни структурtл або штату ;
3. fiадаl{ня профспiлковiй органiзацii iнформаrtii про цайбутне
вивlльненl{я fiрацlвникlв та отримання вiдповiдi вiд профспiлковоi
органlзацll;
4t. видання акту щодо затвердженrш штатноrо розпису на тих працiвпиrtiв,
4.
працlвЕиI(lв,
ЯКi бУДУть задiянi у заходах по лiквiдацiфеорганiзацii, розроблення та

1,

2,

IIpaцiBHltKiB, якi будуть задiянi пiд час
лiквiдацiфеорганiзацiт до iнших пiдроздiлiв, на iншi посади згiдно з новим
штатшим рOзписом;
5,

6,

У разi потреби переведення

форпtування спискiв працiвникiв, д.с яких булуть застосованi в
Установленому rrорядку пOложення cTaTTi 43 Закону та cпI.IcKy працiвникiв,
по яких будуть застосованi полоlttенЕя стаrгi.В7 Закону iКЗпП Украiни;

' створенНя KOMicii з переваЖЕогО права на продОвжеItнЯ роботи (у разi
необхiдгlостi);
,?

8.

проведення заходiв шодо попередження/повiдомлення осiб про
настуIтне вивiльнення або змiну iстотшrх умов державноi служби (в Toivry

.iислi пропонуванýя iншоI посади або
роботи);
9.
подання до державноТ службrr зайнятостi звlту про заплановане
вивiльнеtrня працi вникiв;
10. отррIманfiя вiд профспiлковоi органiзацii погодlкення або вiдмови у
ПОГОД)l(енНi КанДидатур ца звiльнення у зв'язку з лiквiдацiею без надання
iтlшого мiсця роботи;
l l. переВеДення працiвникiв та державних слryжбовцiв, якi погодились на

таке переведення;

12. пiсля закiнчення 60-денного строку попереддення здiйснити
Звiльненrш на пiдставi пункту 1 частини першоi cTaTTi В7 Закону та пункту
частини першоТ cTaTTi 40 КЗгlП УкраiЪи;
l3. У paзi ЗаýтосуваннR cTaTTi 43 3акону, пiсля закiнчення 60_деншого
СТРОКУ ПОПеРеДХ(еННЯ ЗдiЙснити звiлънення прачiвникiв, якi вiдмовились вiд
прOхOдження державноТ служби в HoBI.Ix умовах;
14. пiдготовlса та подаЕяя до державilоi слryжби зайнятоотi звiry про
фаtстлнне вивiльнення працi вникi в;
1

15.

здiйснення

ycix необхiдних заходiв щодо

формування документiв

ОСОбОвих спраВ звiльнених працiвникiв для iх передачi до apxiBy, провOденЕя
iншлrх, устанOвлених законодавством Заходiв.
l

СЛiД Звернуги увагу на те, що впходячи з положень частини першоТ
21 ЗаконУ YKpaTHll <Про центральнi органи виконавчоi влади)>
ТеРиторiальпi оргак}I центраJIьних органiв виконавчоТ влади утворtоlсться,
реоргаНiЗОsуlСться та лiквiдовуються виключно на пiдставi вiдповiдного
р iшелtлtя (постан ови) Кабi нету MiHi стр i в Украiни.
Порядоlс визкаrIеЕшrI y}vloв для застосування cTaTTi 43 або cTaTTi 87
ЗаконУ наведенО, зоIФема, у роз'ясненнях нАдС вiд 14 лютого 2018 року
JФ48-р/з, якi розмiщенi на офiчiйному Веб-сайтi.
cTaT.Ti
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