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І. Вступ 
 

Відповідно до частини 2 статті 1 Закону України «Про державну 

службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (із змінами) (далі – Закон), який 

набрав чинності з 01 травня 2016 року, 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. 

Державний службовець в Україні, як і будь-який суб’єкт права є 

громадянином України та має конституційно закріплені права. Однак з 

погляду державно-службової діяльності найважливішим аспектом є службові 

права, з реалізацією яких можна говорити про функціонування державної 

служби. Службові права безпосередньо пов’язані з виконанням посадових 

обов’язків. 

Обов’язки державного службовця визначені в статті 8 Закону та є 

наступними: 

- дотримання Конституції та законів України, діяння лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України; 

- дотримання принципів державної служби та правил етичної поведінки; 

- повага гідності людини, недопущення порушень прав і свобод людини 

та громадянина; 

- ставлення з повагою до державних символів України; 

- обов’язкове використання державної мови під час виконання своїх 

посадових обов’язків, недопущення дискримінації державної мови і протидія 

можливим спробам її дискримінації; 

- забезпечення в межах наданих повноважень ефективного виконання 

завдань і функцій державних органів; 

- сумлінне і професійне виконання своїх посадових обов’язків; 

      - виконання рішень державних органів, наказів (розпоряджень), доручень 

керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених 

Конституцією та законами України; 

- додержання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії 

корупції; 

- запобігання виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів 

під час проходження державної служби; 

- постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності та 

удосконалення організації службової діяльності; 

- збереження державної таємниці та персональних даних осіб, що стали 

йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншої 

інформації, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню; 

- надання публічної інформації в межах, визначених законом. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у 

положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових 

інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах. 

Керівник державної служби в державному органі (далі - керівник державної 

служби) – це посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в 

державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення 

повноважень з питань державної служби та організації роботи інших 

працівників у цьому органі. 

Статтею 7 Закону передбачені права державного службовця, згідно якої 

він має право на: 

1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе 

ставлення з боку керівників, колег та інших осіб; 

2) чітке визначення посадових обов’язків; 

3) належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне 

забезпечення; 

4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової 

діяльності, стажу державної служби та рангу; 

5) відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону; 

6) професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб 

державного органу; 

7) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та 

сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; 

8) участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів; 

9) участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у 

випадках, передбачених цим Законом; 

10) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення 

дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також 

висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його 

службової діяльності; 

11) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх 

посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього 

Закону; 

12) отримання від державних органів, підприємств, установ та 

організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з 

питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених 

законом; 

13) безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним 

державної служби, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання 

його службової діяльності; 

14) проведення службового розслідування за його вимогою з метою 

зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри. 

Державні службовці реалізують і інші права, визначені у положеннях 

про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, 

затверджених керівниками державної служби в цих органах. 
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 Здійснюючи свої повноваження, які направлені безпосередньо на 

реалізацію функцій державними органами, державні службовці повинні бути 

максимально зосереджені на їх виконанні. 

Кожен керівник державної служби прагне отримати максимальну 

віддачу від своїх підлеглих у досягненні певної мети чи при виконанні 

певного завдання. Для цього він повинен розуміти, як забезпечити 

стимулювання працівників з метою отримання якнайбільшої віддачі.  

Важливим фактором кар’єрного розвитку державних службовців є самі 

різні форми стимулювання праці, умови, зміст та оплата. Державний 

службовець тільки тоді зацікавлений в своєму професійному розвитку, в 

постійному підвищенні кваліфікації, коли він бачить, що ця праця відповідає 

його інтересам, оплачується адекватно закладеним зусиллям, сприяє 

задоволенню його професійних потреб. 

Згідно з теорією валентності, очікуваний стимул діє тим сильніше, чим 

вище очікування отримання винагороди та чим вище суб’єктивна цінність 

очікуваної винагороди. Позитивні стимули збільшують мотивацію 

державних службовців. 

Самі потреби державних службовців не залишаються постійними. Вони 

формуються у відповідності з їхнім розвитком та професійним ростом, 

змінними цінностями та економічним становищем в суспільстві та навіть 

конкретною ситуацією. Їхні пріоритети також змінюються, що слід 

враховувати при мотивації самої праці та стимулюванні професійного 

розвитку. 
 

2. Особливості оплати праці державних службовців 
  

Відповідно до статті 50 Закону України заробітна плата державного 

службовця складається з:  

посадового окладу;  

надбавки за вислугу років;  

надбавки за ранг державного службовця;  

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). 

Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є 

державний бюджет. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути 

підставою для зменшення посадових окладів та надбавок до них. 

Посади державної служби з метою встановлення розмірів посадових 

окладів поділяються на такі групи оплати праці: 

до групи 1 належать посади керівників державних органів і прирівняні до 

них посади; 
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до групи 2 належать посади перших заступників керівників державних 

органів і прирівняні до них посади; 

до групи 3 належать посади заступників керівників державних органів і 

прирівняні до них посади; 

до групи 4 належать посади керівників самостійних структурних 

підрозділів державних органів і прирівняні до них посади; 

до групи 5 належать посади заступників керівників самостійних 

структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади; 

до групи 6 належать посади керівників підрозділів у складі самостійних 

структурних підрозділів державних органів, їх заступників і прирівняні до 

них посади; 

до групи 7 належать посади головних спеціалістів державних органів і 

прирівняні до них посади; 

до групи 8 належать посади провідних спеціалістів державних органів і 

прирівняні до них посади; 

до групи 9 належать посади спеціалістів державних органів і прирівняні 

до них посади. 

Прирівняння посад державної служби проводиться Кабінетом 

Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах 

державної служби за поданням центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових 

відносин, погодженим із центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби. 

З метою встановлення розмірів посадових окладів державні органи 

поділяються за юрисдикцією, яка поширюється: 

1) на всю територію України; 

2) на територію однієї або кількох областей, міста Києва або 

Севастополя; 

3) на територію одного або кількох районів, міст обласного значення. 

Відповідно до статті 52 Закону 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. Постановою Кабінету Міністрів 

України «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18 січня 

2017 року № 15 (із змінами) (далі – Постанова) затверджено: схему 

посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з 

урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році; розмір надбавок до 

посадових окладів за ранги державних службовців; перелік посад державної 

служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці; умови оплати 

праці працівників патронатних служб в державних органах; умови оплати 

праці працівників державних органів, які виконують функції з 

обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків 

Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів 

України, Управління адміністративними будинками Державного управління 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/page#n18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/page#n18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/page#n18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/page#n22
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/page#n22
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/page#n25
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/page#n25
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/page#n29
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/page#n29
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/paran63#n63
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/paran63#n63
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/paran63#n63
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/paran63#n63
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/paran63#n63
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справами, Управління адміністративними будинками Управління справами 

Апарату Верховної Ради України; порядок преміювання державних 

службовців, які займають посади державної служби категорії “А”; положення 

про застосування стимулюючих виплат державним службовцям. Ця 

Постанова набирає чинності з дня її опублікування (опубліковано  газета 

«Урядовий кур’єр» від 20.01.2017 № 11) та застосовується з 1 січня 2017 

року. 

Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається 

щороку Кабінетом Міністрів України під час підготовки проекту закону про 

Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдикції 

державних органів, а також виходячи з того, що мінімальний розмір 

посадового окладу групи 1 у державних органах, юрисдикція яких 

поширюється на всю територію України, становить не більше семи 

мінімальних розмірів посадового окладу групи 9 у державних органах, 

юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст 

обласного значення. Так, як було вищевказано, Схема посадових окладів на 

посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням 

юрисдикції державних органів у 2017 році затверджена Постановою. 

Відповідно до пункту 14 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у 

державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або 

кількох районів, міст обласного значення, становить: 

- з 1 січня 2017 року – 1,25 розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року; 

- з 1 січня 2018 року – 1,5 розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року; 

- з 1 липня 2018 року – 1,75 розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. 

Пунктом 6 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII (із змінами) 

установлено, що у 2017 році норми і положення частини другої пункту 14 

розділу XI Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених 

Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів 

державного бюджету. 

Умови оплати праці державних службовців, передбачені Законом, не 

застосовувалися у державних органах, що перебували у стадії ліквідації на 

момент набрання чинності цим Законом. 

Керівники державної служби мають право у разі зменшення у зв’язку з 

установленням нових умов оплати праці розміру заробітної плати (без премії) 

в окремих державних службовців на час роботи на займаній посаді 

виплачувати в межах видатків, передбачених на оплату праці, різницю між 

заробітною платою, визначеною за попередніми умовами оплати праці (без 

премії), та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами 

оплати праці. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/paran63#n63
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/paran63#n63
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/paran86#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/paran86#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/paran96#n96
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/paran96#n96
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/292-2016-%D0%BF/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page3?text=%E3%F0%F3%EF#w114
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page3?text=%E3%F0%F3%EF#w115
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page5?text=%E3%F0%F3%EF#w12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran1155#n1155
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Розмір надбавки за ранг державного службовця визначається 

Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів 

на посадах державної служби. Таким чином, законодавством України 

передбачено щорічне визначення Кабінетом Міністрів України при складанні 

проекту бюджету на  наступний рік схем посадових окладів державних 

службовців та розмірів надбавок за ранг. Так, розмір надбавок до посадових 

окладів за ранги державних службовців затверджений Постановою.   

Стосовно складових заробітної плати у вигляді виплат за додаткове 

навантаження, то відповідно до частин 3 та 4 статті 52 Закону: 

- виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків 

тимчасово відсутнього державного службовця встановлюється керівником 

державної служби державному службовцю за поданням його 

безпосереднього керівника у розмірі 50 відсотків посадового окладу 

тимчасово відсутнього державного службовця; 

- виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків 

за вакантною посадою державної служби встановлюється керівником 

державної служби за поданням безпосереднього керівника державним 

службовцям, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, 

пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду 

посадового окладу за відповідною посадою. 

Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є 

державний бюджет. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути 

підставою для зменшення посадових окладів та надбавок до них. 
 

3. Преміювання державних службовців 
 

Згідно абзацу 1 частини 3 статті 50 Закону за результатами роботи та 

щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям можуть 

встановлюватися премії. До премій державного службовця належать: 1) 

премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності; 2) 

місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного 

службовця в загальний результат роботи державного органу.  

Відповідно до частини 5 статті 52 Закону премії виплачуються в межах 

фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в 

загальний результат роботи державного органу. 

Типове положення про преміювання державних службовців органів 

державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), 

затверджене наказом Міністерства соціальної політики України 13.06.2016   

№ 646, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 р. за    

№ 903/29033 (із змінами) (далі – Типове положення). 

Це Типове положення розроблено відповідно до Закону і встановлює 

порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним 

службовцям органів державної влади, інших державних органів, їхніх 

апаратів (секретаріатів) (далі - державний орган), які займають посади 

державної служби категорій "Б" і "В". 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/292-2016-%D0%BF/paran17#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0903-16/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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Преміювання державних службовців проводиться з метою 

матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, 

підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її 

кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних 

службовців за доручену роботу або поставлені завдання. 

Державним службовцям можуть встановлюватись такі види премій: 

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності; 

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в 

загальний результат роботи державного органу. 

Розмір місячної або квартальної премії визначає керівник державної 

служби у державному органі залежно від особливостей виконання функцій і 

завдань державного органу. 

Встановлення премій державним службовцям проводиться керівником 

державної служби в державному органі відповідно до затвердженого ним 

положення про преміювання, розробленого згідно з Типовим положенням і 

погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за 

наявності).  

Розмір премії державного службовця встановлюється керівником 

державної служби в державному органі шляхом видання відповідного наказу 

(розпорядження). 

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного секретаря 

або за вакантною посадою державного секретаря міністерства одним із 

керівників самостійних структурних підрозділів апарату міністерства 

виплачується премія у розмірі 50 відсотків посадового окладу державного 

секретаря за фактично відпрацьований час з урахуванням мінімального 

розміру надбавки за виконання особливо важливої роботи, що 

встановлюється державним службовцям, посади яких належать до першої 

групи посад фахівців з питань реформ, визначених Концепцією 

запровадження посад фахівців з питань реформ, схваленою розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 року № 905. 

Преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, 

передбачених у кошторисі відповідно до вимог чинного законодавства. 
 

А) порядок визначення розміру премії державним службовцям  
 

Порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання в державному 

органі визначається у положенні про преміювання відповідного державного 

органу. 

Розмір місячної або квартальної премії державного службовця 

залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи 

державного органу з урахуванням таких критеріїв: 

1) ініціативність у роботі; 

2) якість виконання завдань, визначених положеннями про державний 

орган, самостійний структурний підрозділ, у якому працює державний 

службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/905-2016-%D1%80/paran8#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/905-2016-%D1%80/paran8#n8
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відповідного державного органу та безпосереднього керівника державного 

службовця; 

3) терміновість виконання завдань; 

4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні 

національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо). 

Преміювання державного службовця за результатами щорічного 

оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним 

відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання. 

Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової 

діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для 

державних службовців відповідного державного органу, які отримали 

відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році. 

За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених 

законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли 

згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої 

заробітної плати, місячна або квартальна премія державним службовцям не 

нараховується. 
 

Б) порядок нарахування та виплати премій 
 

Бухгалтерська служба відповідного державного органу щомісяця або 

щокварталу розраховує фонд преміювання державного органу в розрізі 

кожного самостійного структурного підрозділу залежно від їхньої штатної 

чисельності та доводить зазначену інформацію до відома їхніх керівників. 

Керівники самостійних структурних підрозділів відповідного 

державного органу або особи, які їх замінюють, на основі розрахунків, 

наданих бухгалтерською службою, готують обґрунтоване подання щодо 

встановлення розміру місячної або квартальної премії кожному державному 

службовцю з урахуванням пропозицій безпосередніх керівників державних 

службовців. 

Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової 

діяльності визначається відповідним державним органом самостійно в межах 

фонду преміювання державного органу. 

Місячна премія державним службовцям державного органу 

виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у 

якому нараховано премію, квартальна премія - не пізніше від терміну 

виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться 

преміювання. 

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності 

виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у 

якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової 

діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому провадиться 

оцінювання службової діяльності. 

Частиною 7 статті 52 Закону передбачено, що премія за результатами 

оцінювання службової діяльності та місячна або квартальна премія 

державним службовцям, які займають посади державної служби категорії 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran80#n80
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"А", встановлюються суб’єктом призначення, тобто державним органом або 

посадовою особою, яким відповідно до законодавства надано повноваження 

від імені держави призначати на відповідну посаду державної служби в 

державному органі та звільняти з такої посади.  

Порядок преміювання державних службовців, які займають посади 

державної служби категорії “А” (далі – Порядок) затверджений Постановою. 

Зокрема, розмір премії Урядовому уповноваженому визначається керівником 

державної служби у відповідному державному органі. Розміри премій 

керівникам органів та установ системи правосуддя, їх заступникам 

визначаються керівником державної служби у державному органі за 

погодженням із суб’єктом призначення. 

 

4. Інші стимулюючі виплати державним службовцям 
 

Керівники державної служби протягом двох років з дня набрання 

чинності Законом у межах економії фонду оплати праці мають право 

встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати 

відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним 

службовцям, затвердженого Постановою (далі – Положення). 

Положення визначає механізм застосування стимулюючих виплат 

державним службовцям з метою посилення мотивації працівників державних 

органів до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи. 

Керівники державної служби в державному органі мають право 

встановлювати державним службовцям у межах економії фонду оплати праці 

додаткові стимулюючі виплати, до яких належать надбавки: 

1) за інтенсивність праці; 

2) за виконання особливо важливої роботи. 

Так, надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо 

важливої роботи (далі - надбавки) встановлюються державним службовцям у 

відсотках до посадового окладу. Надбавки встановлюються згідно з наказом 

(розпорядженням) керівника державної служби в державному органі. 

Зокрема, надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним 

службовцям з урахуванням таких критеріїв: 

٠ якість і складність підготовлених документів; 

٠ терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки 

документів; 

٠ ініціативність у роботі. 

В свою чергу надбавка за виконання особливо важливої роботи 

встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв: 

▫ виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів 

державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових 

актів, проведення експертизи таких актів; 

▫ виконання роботи, що вимагає від працівника особливої 

організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом 

якої є підвищення ефективності управління. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran80#n80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran80#n80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/289-2016-%D0%BF/paran9#n9
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Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється 

державним службовцям, посади яких належать до першої групи посад 

фахівців з питань реформ, визначених Концепцією запровадження посад 

фахівців з питань реформ, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 11 листопада 2016 р. № 905, а також державним службовцям, 

призначеним на посади фахівців з питань реформ за результатами конкурсу в 

Секретаріаті Кабінету Міністрів України, міністерствах та інших 

центральних органах виконавчої влади, визначених Кабінетом Міністрів 

України, згідно з додатком до цього Положення. Надбавка за виконання 

особливо важливої роботи, виплачується в межах коштів, виділених в 

установленому порядку на оплату праці фахівців з питань реформ. Надбавка 

за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним вказаним 

службовцям у мінімальному розмірі з дня призначення на посаду та 

нараховується з урахуванням фактично відпрацьованого часу протягом 

місяця. У разі встановлення визначеної надбавки інші надбавки, передбачені 

цим Положенням, не встановлюються. 

Надбавка за виконання особливо важливої роботи також 

встановлюється державним службовцям, які забезпечують впровадження 

пріоритетних реформ держави у відповідних галузях. 

Встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи 

фахівцям з питань реформ у розмірі, що перевищує мінімальний, 

здійснюється відповідно до умов та критеріїв, які затверджуються 

Мінсоцполітики. 

Під час встановлення зазначеної надбавки норми пункту 8 Положення 

в частині відповідного погодження не застосовуються. 

Пункт 8 Положення передбачає встановлення надбавок: 

- Державному секретарю Кабінету Міністрів України та його 

заступникам здійснюється керівником державної служби в Секретаріаті 

Кабінету Міністрів України за погодженням з Прем’єр-міністром України 

відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України; 

- державним секретарям міністерств здійснюється керівником 

державної служби у відповідному міністерстві за погодженням з Міністром 

Кабінету Міністрів України відповідно до подання члена Кабінету Міністрів 

України, який очолює міністерство; 

- керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами 

Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується 

безпосередньо Кабінетом Міністрів України, та їх заступникам здійснюється 

керівником державної служби у відповідному центральному органі 

виконавчої влади за погодженням з Першим віце-прем’єр-міністром України 

відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України. 

- керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами 

Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів 

України, та їх заступникам здійснюється керівником державної служби у 

відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/905-2016-%D1%80/paran8#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/905-2016-%D1%80/paran8#n8
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міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу 

виконавчої влади. 

Керівникам інших державних органів (керівникам державної служби), 

їх заступникам можуть встановлюватися надбавки керівником державної 

служби в державному органі за погодженням із суб’єктом призначення. 

Державному секретарю Кабінету Міністрів України та його 

заступникам, державним секретарям міністерств гарантовано встановлюється 

надбавка за інтенсивність праці у розмірі не менш як 50 відсотків посадового 

окладу та за виконання особливо важливої роботи у розмірі не менш як 50 

відсотків посадового окладу. 

Урядовому уповноваженому надбавки можуть встановлюватися 

керівником державної служби у відповідному державному органі. 

Згідно пункту 9 Положення  у разі несвоєчасного виконання завдань, 

погіршення якості роботи надбавки скасовуються або їх розмір зменшується. 
 

 

5. Висновок 
 

У цілому підвищення професійної компетентності державних 

службовців за допомогою стимулювання відіграє значну роль у системі 

державного управління, вливає на їх сумлінну та ініціативну працю, що 

призводить до покращення суспільних відносин у нашій державі. 

 

 

 

Література: 

1. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII 
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2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 

21.12.2016 № 1801-VIII (із змінами). 

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників 

державних органів» від 18 січня 2017 року № 15 (із змінами). 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці 

державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя» від 24 

травня 2017 р. № 358.  

4. Типове положення про преміювання державних службовців органів 

державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), 

затверджене наказом Міністерства соціальної політики України 13.06.2016   

№ 646, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 р. за    

№ 903/29033 (із змінами). 

5. Порядок преміювання державних службовців, які займають посади 

державної служби категорії “А”, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України «Питання оплати праці працівників державних органів» 

від 18 січня 2017 року № 15 (із змінами). 

6. Положення про застосування стимулюючих виплат державним 

службовцям, затверджене постановою Кабінету Міністрів України «Питання 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0903-16/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran80#n80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/289-2016-%D0%BF/paran9#n9


 13 

оплати праці працівників державних органів» від 18 січня 2017 року № 15. (із 

змінами) 

 

 

 

Відділ  систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління реєстрації нормативно-правових актів,  

правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  

 
сайт Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області just.cg.gov.ua/ 


