lfftrdrз зясrл iсжорtн HxJ,иrcf прllцi,
rilir,.л*HHi загj;JiЕ дý Мiжрегiсн&цъного управлiнкя Н4ДС
у Х*ркiвськiй та Сум*ъкiй обдэс,tях iлалi-Упiэавпiнняi з пi{тат{ь ттроходження
держав*t*Т с;rужбн та слухс6;t в fiрганах MicTtg,gоpg се;\,{оврядування,
Управлiння tsва}кае за доцiдr,fif лодатксвfl звернут!i увагу шOдо пOрядýу

Враховуючи

застOсуваt{ня ýтатей 4] та 8? Закг:н1, Украiви ч<Про деряrавIrу *"TyNtбyrr.
З :ч*етgю правилъilого т,тч}-IаченЕя вимог *тат*й 4З та 87 Закону
YKpaTrrи tсГlро державн}1 служб;;i: Нж-liонатьне аrентство Украiни з питаЕь

державнti слукfiи р*змiстнп* ýа

свФеьlу *фiцiйному

сайтi

{hiф:llпа_ф,gqч,uzu'раýе/r*zуаsпецэ}ув.9hсhqdо-zаstоsuyаппуа-zаrkоlrоdрчstча-zруtап_dе.rаhачпоуi-slцqh}.ч) у рубрицi <<Рсз'яqнення Iljfiдо зас,тос}'вflнЕя
эак*ЁодаtsстЕа з питань держitвн{li службиir роз'ясtrе}iflя вiд 28 ГрУдirя 2*l7
рOк},J,ф 45 рlз кiЦсдо застФсування ý*ýсжеЕь отатей 4З та 87 Заксну YKpalTla
.<Про деряiавну служб_r,ъl,
Вiлп*вiдно дG tsк;]заногс р{,t"я,;н*ння &.lожна видiлктtt кjэi*.lовi ь{OменТи
змiжt iстотвих умOв пparti Еs llsi];*:a*Hiii с.лужSi, а саме:

-

пр* змiнт iстотник _.-iMoB державttоi служби {ншежностi посадlт
державвоТ слузкбн дс певно'i кат*горiТ пilýад, зътiну cicH*E}lKK i{Oс.адоýих
обов'яэнiв, умов оI{-цвт?t праиi абгr соцiально-пабчтового забезпечення,
режиму служби, в*тановJIення аб* glз1_:}в8$ня непýвноrгr роб*ч*г* чаgу,
змiни мiсця рt}зташi},ваFтня леI]zъ]аiJil(}г+ органуi - дsрхtа*нлiii *лужýrзвецъ иаf
бутя повidа;wяенuй вiдп*вiднs дl.i .lTaTT,i 4З З*к*ну:
пр0 екорсчеянrI чисельностi *б* эr:тату дер)r;авних служý*вцilз,
лiквiдацiю аý* ре*ргаtтiзацiю держаýнOго органу Epr,{ вiдсутностi ofreTaý}plн
для змiки iст*тних умов держав}rir? служýи, передбачен*f статтею 4З Зак:r:::У державнлй слуи<бовецъ мас ýу,ги пвпереdжениti прф на€??rупяе *iтsi,tьнсння
вiдgовrдн* до частъ{нFl першоТ cTaTTi 8? Зак*н1,. llpк цьOýу тен*ьtу
державнФму службOвr_iti]! зв H{}s.*ili0,:Ti *акант}tк,ч посад у дер)fiавНом}' *Рганi
мас бути заIIроя*но*ýн8 iнша g,ixн*шiнHa шOс,еда держаЕ}rоТ слуиtSи, а s Р*Зi
вiд*утнrетi тахоТ пр*позицii , iнш* р*бота {пооад* Д*ржаЕfi*Т слrужSиJ У
цьому держаЕнЁн_ч *ргакi.
_ прФ злtiклt ý органiзаuii вt*рrбнlяuтва i яpal;i (liриrlиiтеявЯ
с?рукryрýих пiдр*здi;iiв двржавнsг{} оргsýу та/аý* сttор*че}Irrя п**аД
дер]кавнфi слуэнýи внас:riдllк змiн_tg струкryри та штатýOго рсзпкеу
д9ржавного органу) при вiдiсу,rк*стi с}6ставин дj]я змiни jcToTHKx у},{0В
*
д*ржавн*Т слукби, пер.ЁдбечёцсТ *таттею ;1З Заксну дер}кавтий *,лукбовецъ
1tac ýути rcоrзереdж:ёrug,Тr.i ftрg н#im)щне BuBi.qbт*l*fr. вiдн*вtднs Дý ПУНКТУ
част}€нI.i перш*Т *TaTTi ilO КЗ;:П Укр*iни. При щьому звi"rьн*fiýя ДерЖаВних
iэлl,жбовшiв здiйснюстьdя з дO:гриь.{аýняtъ{ ýолож*нъ cTaTTi 49l КЗпГl УкраТНи,
}, тоь{у числi гlерелбачсних l"апантiй тэ обов'язк1, власFiliка зсtлропGн,Vt}ати
iншу роб*ту iпсс*дry, ;l*|i gбg-*li,;,,:ужfi н {за наявностi}.
tr

