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Основоположною підставою призначення особи на державну службу є 

громадянство України, що викладено в понятті «державний службовець»  

відповідно до частини 2 статті 1 Закону України «Про державну службу» від 

10.12.2015 № 889-VIII (із змінами) (далі – Закон). Так, 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. 

Одночасно аналіз статті 19 Закону показує, що саме наявність 

громадянства особи є однією з обов’язкових умов, що надає право на 

державну службу, оскільки це відображено: 

 ● в частині 1 цієї статті Закону - право на державну службу мають 

повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та 

яким присвоєно відповідний ступінь вищої освіти в залежності від категорій 

посад. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III 

(із змінами) (далі – Закон про громадянство) визначає, що громадянство 

України – правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить 

свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках; громадянин України – особа, 

яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами 

України та міжнародними договорами України. Громадянство України 

набувається: за народженням; за територіальним походженням; внаслідок 

прийняття до громадянства; внаслідок поновлення у громадянстві; внаслідок 

усиновлення; внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, 

влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий 

будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в 

сім'ю патронатного вихователя; внаслідок встановлення над особою, 

визнаною судом недієздатною, опіки; у зв'язку з перебуванням у 

громадянстві України одного чи обох батьків дитини; внаслідок визнання 

батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи 

материнства; за іншими підставами, передбаченими міжнародними 

договорами України;  

● в частині 2 цієї статті Закону – на державну службу не може вступити 

особа, яка має громадянство іншої держави. Це обумовлено статтею 4 

Конституції України, яка визначає єдине громадянство, підстави набуття і 

припинення якого визначаються Законом про громадянство. Право на рівний 

доступ до державної служби відповідно до статті 38 Конституції України 

належить громадянам України. Зазначене унеможливлює зайняття посади 

державного службовця в Україні іноземцям, особам без громадянства. 

    

Звернемо у першу чергу увагу на статтю 25 Конституції України, яка 

вказує, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства і 
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права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за 

межі України або виданий іншій державі. 

Частиною 6 статті 43 Конституції гарантується громадянам захист від 

незаконного звільнення. 

В контексті положень Конституції слід врахувати пункт 16 «Звільнення 

з публічної служби» Рекомендації № R (2000) 6 Комітету Міністрів Ради 

Європи державам-членам Ради Європи про статус публічних службовців у 

Європі, відповідно до якого звільнення повинно відбуватися лише у тих 

випадках та з тих причин, які обумовлені законом.     

В статті 83 Закону перераховані підстави припинення державної 

служби. Серед цих підстав визначимо передбачену пунктом 1 – державна 

служба припиняється у разі втрати права на державну службу або його 

обмеження (стаття 84 Закону). 

Безпосередньо пунктами 1 та 2 частини 1 статті 84 Закону передбачено, 

що підставами для припинення державної служби у зв’язку із втратою права 

на державну службу або його обмеженням є: 

◊ припинення громадянства України; 

◊ виїзд на постійне проживання за межі України; 

◊ набуття громадянства іншої держави. 

 

Припинення громадянства України 
 

Відповідно до статті 17 Закону про громадянство припиняється 

громадянство України: 

 1) внаслідок виходу з громадянства України;  

   2) внаслідок втрати громадянства України;  

   3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.  

 Виходу з громадянства присвячена стаття 18 Закону про громадянство. 

Згідно положень цієї статті громадянин України, який відповідно до чинного 

законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном, може 

вийти з громадянства України за його клопотанням.  

 Вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула 

громадянство іншої держави або отримала документ, виданий 

уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України 

набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України. Вихід із 

громадянства України не допускається, якщо особі, яка клопоче про вихід з 

громадянства України, в Україні повідомлено про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення або стосовно якої в Україні є обвинувальний 

вирок суду, що набрав законної сили і підлягає виконанню. Датою 

припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є 

дата видання відповідного Указу Президента України.  

 Підстави для втрати громадянства України відображені в статті 19 

Закону про громадянство, це:  

 1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої 

держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page4#n887
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 2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 Закону 

про громадянство внаслідок обману, свідомого подання неправдивих 

відомостей або фальшивих документів;  

 3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка 

відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов'язком чи 

альтернативною (невійськовою) службою.  

 Положення вищевказаних пунктів 1, 3 статті 19 Закону про 

громадянство не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України 

стане особою без громадянства. Датою припинення громадянства України у 

випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу 

Президента  України.  

 Громадянин України, який подав заяву про вихід з громадянства 

України або щодо якого оформляється втрата громадянства, до видання указу 

Президента України про припинення громадянства України користується 

всіма правами і несе всі обов'язки громадянина України. 

 Припинення громадянства на підставі міжнародного договору має 

місце тоді, коли настає ситуація, передбачена у такому документі.  

 

Виїзд на постійне проживання за межі України 
 

Поняття «постійне місце проживання» викладено в пункті 45 частини 1 

статті 4 Митного кодексу України (із змінами) – це місце проживання на 

території будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має 

постійного місця проживання на території інших держав і має намір 

проживати на території цієї держави протягом будь-якого строку, не 

обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання 

не є наслідком виконання цим громадянином службових обов’язків або 

зобов’язань за договором (контрактом). 

Якщо особа постійно проживає за межами України, вона не має 

можливості виконувати свої службові обов’язки. Це в певних ситуаціях може 

нести загрозу інтересам України. При цьому важливо визначити факт саме 

постійного, а не тимчасового  проживання особи за межами України, а також 

те, чи не викликане постійне проживання особи за межам України 

виконанням нею своїх службових обов’язків. 

 

Набуття громадянства іншої держави 
 

Згідно з пунктом 2 статті 84 Закону припинення державної служби 

відбувається у зв’язку з набуттям державним службовцем громадянства 

іншої держави, що означає виникнення правового зв’язку особи з іншою 

державою. Це, в свою чергу, означає, що така особа буде керуватися 

інтересами держави, громадянство якої вона набула, які можуть відрізнятися 

від інтересів України або навіть створювати загрозу Україні. 

 Стаття 19 Закон про громадянство визначено, що добровільним 

набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли 

громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був 
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звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, 

встановленого національним законодавством держави, громадянство якої 

набуто. Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі 

випадки: автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства 

внаслідок одруження з іноземцем; автоматичне набуття громадянином  

України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування 

законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин 

України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього 

громадянства іншої держави. 

 Добровільно чи автоматично набувається громадянство іншої держави 

це є підставою для припинення державної служби. Законом закріплюється 

обов’язкова умова перебування особи на державній службі – відсутність 

громадянства іншої держави.  

 

 Повноваження щодо виконання рішень Президента України з питань 

громадянства, ведення обліку осіб, які набули громадянство України, та осіб, 

які припинили громадянство України, віднесено пунктами 6 та 9 частини 1 

статті 24 Закону про громадянство до компетенції центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, яким 

є Державна міграційна служба України. 

 

У випадках припинення громадянства України, виїзду на постійне 

проживання за межі України, набуття громадянства іншої держави суб’єкт 

призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у триденний 

строк з дня настання або встановлення відповідного факту, якщо інше не 

встановлено законом. 

 

 

Відділ  систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління державної реєстрації нормативно-правових  

актів, правової роботи та правової освіти  
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у Чернігівській області  
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