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ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ 
Якими гарантіями користується депутат місцевої 
ради, сільський, селищний, міський голова, 
секретар місцевої ради?  
Відповідно до частини другої статті 33 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад» депутату місцевої 
ради, який працював у раді на постійній основі, після 
закінчення таких повноважень надається попередня 
робота (посада), а за її відсутності — інша рівноцінна 
робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, 
на іншому підприємстві, в установі, організації. 
Після припинення повноважень депутата особа має 
гарантоване право на повернення до попереднього місця 
роботи, але за умови відповідного оформлення її 
звільнення, а саме — згідно з пунктом 5 частини першої 
статті 36 Кодексу законів про працю України (далі — 
КЗпП) — у зв’язку з переходом на виборну посаду. 
Звільнення особи з попереднього місця роботи згідно із 
статтею 38 КЗпП за власним бажанням навіть 
напередодні обрання на виборну посаду не означає, що 
на час обрання на посаду секретаря особа працювала, і 
тому виключає застосування положень частини другої 
статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» та отримання відповідних виплат. Така позиція 
викладена у постанові Верховного Суду України від 
23.05.2018 р. у справі № 219/2204/2016-ц. 
Потрібно зазначити, що відповідно до постанови 
Верховного Суду України від 12.06.2020 р. у справі 
№635/1071/17  (https://reyestr.court.gov.ua/Review/89793123), 
«… під відсутністю посади/роботи необхідно розуміти 
лише об`єктивну неможливість надати депутату 
місцевої ради, звільненому з виборної посади, попередньої 
посади через ліквідацію підприємства, установи, 
організації, її скорочення тощо, а не відсутність вакансії у 
зв`язку з тим, що посаду, яку до обрання на виборну 
посаду обіймав депутат місцевої ради, було 
запропоновано іншій особі. 

Якщо посаду, яку обіймав депутат місцевої ради до 
обрання його на виборну посаду у раді, займає інша особа, 
трудовий договір з нею, у тому числі укладений 
безстроково, розривається з підстав, передбачених 
пунктом 6 частини першої статті 40 КЗпП України, 
частиною другою статті 33 Закону №93-IV».  

У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на 
період працевлаштування, за колишнім депутатом 
місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, 
середня заробітна плата, яку він одержував на виборній 
посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого 
бюджету. У разі, якщо колишній депутат місцевої ради має 
право на пенсійне забезпечення або йому призначена 
пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою 
годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним 
НЕ зберігається середня заробітна плата, яку він 
одержував на виборній посаді в раді. 
При розгляді справи щодо збереження середньомісячної 
заробітної плати на період працевлаштування у постанові 
Верховного Суду України від 30.10.2020 р. у справі 
№293/1026/16-а зазначено, що «… особа набула право на 
пенсію за інвалідністю та незважаючи на те, що вона 
його не реалізувала, це позбавило її право на збереження 
середньої заробітної плати на час працевлаштування». 
Відповідно до положень частини першої статті 50 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
депутатом місцевої ради, який працює в ній на 
постійній основі, є секретар відповідної сільської, 
селищної, міської ради, оскільки він обирається радою з 
числа її депутатів на строк повноважень ради за 
пропозицією відповідного сільського, селищного, міського 
голови. Крім того, в раді на постійній основі за рішенням 
обласних рад можуть працювати голови постійних комісій 
облради з питань бюджету (частина тринадцята статті 
47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»). Тож, ураховуючи зазначені норми, на секретаря 
сільської, селищної, міської ради поширюються 
відповідні положення щодо захисту трудових та інших 
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прав депутата місцевої ради, передбачені у статті 33 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 
Іншою виборною посадовою особою, яка може 
скористатися зазначеними гарантіями, є сільський, 
селищний чи міський голова, повноваження якого 
закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної 
сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних 
чергових місцевих виборах і обрання на цю посаду іншої 
особи (частина перша статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»), а також з підстав 
укрупнення територіальних громад (підпункт 4 пункту 2 
розділу ІІ. Прикінцевих положень Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
визначення територій та адміністративних центрів 
територіальних громад»). Так, згідно з частиною п’ятою 
статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» на сільських, селищних, міських голів 
поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, 
передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше 
не встановлено законом. 
Згідно з роз’ясненнями, наданими Мінсоцполітики у листі 
від 16.05.2014 р. №746/13/74-14, для отримання 
середньої заробітної плати на час працевлаштування 
видається розпорядження сільського, селищного або 
міського голови на підставі наданих до відповідної 
місцевої ради: 
 довідки про неможливість особи після припинення 

повноважень працевлаштуватися на підприємстві (в 
установі, організації), де вона працювала до обрання, 
на попередній або рівноцінній роботі (посаді); 

 трудової книжки. 
Шестимісячний строк обліковується з наступного дня 
після припинення повноважень вказаних осіб. 
У разі, якщо колишній сільський, селищний, міський 
голова, секретар відповідної місцевої ради до обрання на 
виборну посаду у місцевій раді НЕ перебував у трудових 
відносинах з підприємством (установою, організацією) 
незалежно від форми власності та виду, зазначені вище 
гарантії на нього НЕ поширюються (до такого 
висновку також дійшов Верховний Суд України у 
постанові від 14.11.2019 р., справа № 557/157/16-а).  
Підставою для припинення таких виплат є: 
• працевлаштування колишнього сільського, 

селищного, міського голови, секретаря відповідної 
місцевої ради в період гарантованого 6-місячного 
строку виплат для працевлаштування;  

• виникнення у особи права на пенсійне забезпечення;  
• закінчення гарантованого 6-місячного строку виплат 

для працевлаштування. 

Окрім того, у випадку реєстрації звільненої особи у центрі 
зайнятості як такої, що шукає роботу, такі виплати не 
припиняються. Відповідно до роз’яснення Державного 
центру зайнятості України (лист від 03.10.2014 р. № ДЦ-
04-6709/0/6-14) «…виплата допомоги по безробіттю 
відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом 
якого застрахованій особі відповідно до законів 
надається вихідна допомога – виплата середньої 
заробітної плати до шести місяців».  
Тож, як бачимо, щодо зазначених виборних посадових 
осіб місцевого самоврядування гарантії їх трудових 
прав передбачено відповідним законодавством, що 
визначає статус депутатів місцевих рад. Такі особи після 
припинення їх повноважень у разі неможливості обійняти 
посаду, з якої вони згідно з пунктом 5 частини першої 
статті 36 Кодексу законів про працю України перейшли на 
виборну посаду, мають право на отримання з 
відповідного місцевого бюджету середньої заробітної 
плати, яку вони отримували на відповідних виборних 
посадах у раді, але не більше шести місяців.  
Відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату 
відповідної місцевої ради з метою уникнення 
неправомірних виплат з місцевого бюджету необхідно 
щомісяця, перед нарахуванням середньої заробітної 
плати особі (-ам), що мають право на таку виплату, 
перевіряти: 
 трудову книжку особи – факт перебування у 

трудових відносинах, 
 інформацію з відповідного Центру зайнятості – факт 

перебування особи на обліку на підставі відповідної 
довідки. 

 

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ 
Чи застосовуються до заступників голови 
(сільського, селищного, міського) з питань 
діяльності виконавчих органів ради, керуючого 
справами (секретаря) виконавчого комітету 
місцевої ради гарантії, передбачені для 
депутатів місцевих рад? 
Поряд з виборними посадами, на які особи обираються 
на місцевих виборах, та виборними посадами, на які 
особи обираються відповідною радою, згідно з 
абзацом третім частини першої статті 3 Закону України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування» 
передбачено виборні посади, на які особи 
ЗАТВЕРДЖУЮТЬСЯ відповідною радою. Це посади: 
• заступника сільського, селищного, міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради,  
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• керуючого справами (секретаря) місцевої ради,  
• старости.  
Згідно з абзацом четвертим частини першої статті 10 
Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» прийняття на службу в органи 
місцевого самоврядування на зазначені посади 
здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.  
Не дивлячись на те, що зазначені посади відносяться до 
категорії виборних (частина перша статті 3 Закону 
України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування»), на них НЕ поширюються положення 
статті 33 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад».  
Потрібно зазначити, що певні гарантії для працівників, 
обраних на виборні посади, передбачені також 
положеннями Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП), зокрема, нормами статті 118 КЗпП. Так, 
працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання 
їх на виборні посади в державних органах, надається 
після закінчення їх повноважень за виборною посадою 
попередня робота (посада), а при її відсутності — інша 
рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за 
згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, 
організації. Однак, зважаючи на визначення поняття 
«державного органу» відповідно до абзацу 5 частини 
першої статті 1 Закону України «Про запобігання 
корупції», стаття 118 КЗпП та передбачені в ній гарантії 
НЕ застосовуються до органів місцевого 
самоврядування, а відтак і до посадових осіб місцевого 
самоврядування.  
Довідково: відповідно до абзацу 5 частини першої статті 1 Закону 
України «Про запобігання корупції» державний орган — орган 
державної влади, в тому числі колегіальний державний орган, інший 
суб’єкт публічного права, незалежно від наявності статусу 
юридичної особи, якому згідно із законодавством надані 
повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські 
функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України 
або на окрему адміністративно-територіальну одиницю. 

 

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ 
Щодо можливості призначення (переведення) 
тощо з виборних посад на посади служби в 
органах місцевого самоврядування 
Згідно з частиною першою статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» повноваження 
сільського, селищного, міського голови закінчуються 
в день відкриття першої сесії відповідної сільської, 
селищної, міської ради, обраної на наступних 
чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, 
з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної 

на наступних місцевих виборах, крім випадків 
дострокового припинення його повноважень відповідно 
до частин першої та другої статті 79 цього Закону. 
Відповідно до підпункту 4) пункту 2 Розділу II. 
Прикінцевих положень Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо визначення 
територій та адміністративних центрів територіальних 
громад» передбачено, що повноваження сільських, 
селищних, міських рад, сільських, селищних, міських 
голів, старост сіл, селищ територіальних громад, які 
увійшли до складу територіальних громад, території яких 
затверджено Кабінетом Міністрів України, 
припиняються в день набуття повноважень 
сільських, селищних, міських рад, обраних на 
перших місцевих виборах у 2020 році. 
Крім того у частині третій статті 51 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» ідеться, що 
виконавчий комітет створюється у складі відповідно 
сільського, селищного, міського голови, заступника 
(заступників) сільського, селищного, міського голови, 
керуючого справами (секретаря) відповідної ради на 
строк її повноважень. Після закінчення повноважень 
ради, сільського, селищного, міського голови, її 
виконавчий комітет здійснює свої повноваження до 
сформування нового складу виконавчого комітету 
(частина перша статті 51 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»).  
Тож виборні посадові особи місцевого 
самоврядування, які входять за посадою до 
персонального складу виконавчого комітету, теж 
припиняють свої повноваження з дати прийняття 
новообраною радою рішення про сформування 
нового складу виконавчого комітету. 
Спостерігається внесення до кадрового резерву на 
посади в органах місцевого самоврядування осіб, які 
обіймають відповідні виборні посади в раді (сільський, 
селищний, міський голова, секретар сільської, 
селищної, міської ради та ін.), або переведення з 
виборної посади на іншу, передбачену в штатному 
розписі апарату місцевої ради та її виконавчого комітету 
посаду, без застосування жодної процедури. 
Ця тенденція пояснюється існуванням хибного 
припущення, що після припинення повноважень на 
виборній посаді (наприклад, необрання на перших 
місцевих виборах 25.10.2020 р.), перебування в 
кадровому резерві дозволить особі «автоматично» 
перейти на так звану «призначувану» посаду в органі 
місцевого самоврядування без процедури конкурсного 
відбору.  
З цього приводу варто зауважити наступне. 
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Частиною першою статті 10 Закону України «Про службу 
місцевого самоврядування» передбачено прийняття на 
службу в органи місцевого самоврядування для різних 
категорій посад. Так, відповідно до зазначених норм 
прийняття на службу в органи місцевого самоврядування 
здійснюється: 

на посаду сільського, селищного, міського голови 
— у порядку, встановленому Законом України "Про 
місцеве самоврядування в Україні"; 

на посаду голови та заступників голови районної, 
районної у місті, обласної ради, заступника міського 
голови - секретаря Київської міської ради, секретаря 
сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії 
з питань бюджету обласної, Київської та 
Севастопольської міських рад — шляхом обрання 
відповідною радою; 

на посади заступників сільського, селищного, 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого 
комітету сільської, селищної, міської, районної у місті 
ради, старости — шляхом затвердження відповідною 
радою; 

на посади керівника секретаріату (керуючого 
справами) районної, обласної ради, керуючого справами 
виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників 
відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого 
самоврядування — шляхом призначення відповідно 
сільським, селищним, міським головою, головою 
районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній 
основі чи за іншою процедурою, передбаченою 
законодавством України. 
Тобто, для різних категорій посад — виборних та інших 
(так званих «призначуваних», які відповідно до частини 
п’ятої 5 статті 20 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» зберігають свої посади 
навіть у випадку перевиборів сільських, селищних, 
міських голів) — законодавством передбачено відмінні 
процедури призначення, які не підміняють одна одну. 
Не дає можливості виборній особі бути призначеною 
на посаду в органі місцевого самоврядування (з 
підстав закінчення строку повноважень) і перебування у 
списку осіб, зарахованих до кадрового резерву 
відповідного органу місцевого самоврядування, оскільки: 

- припинення повноважень виборної особи 
припиняє і службу в органах місцевого 
самоврядування, а відтак, перебування особи в 
кадровому резерві в органі місцевого 
самоврядування дає лише перевагу при 
проходженні конкурсного відбору на посаду в 
органі місцевого самоврядування. 

Так, відповідно до пункту 11 Типового порядку 
формування кадрового резерву в органах місцевого 
самоврядування, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.10.2001 р. N 1386 просування 
по службі посадової особи місцевого самоврядування, 
зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися 
за рішенням сільського, селищного, міського голови поза 
конкурсом (за результатами роботи відповідно до 
особистих річних планів).  
Інструмент просування по службі передбачає 
призначення з однієї посади на іншу, більш вищу (або 
рівнозначну) в межах структури одного і того ж органу 
місцевого самоврядування, а не призначення вперше 
на відповідну посаду органу місцевого самоврядування. 
Тож, підсумовуючи: 
1) призначення на посади керівників відділів, управлінь 

та інших працівників органів місцевого 
самоврядування вперше здійснюється виключно на 
конкурсній основі із дотриманням вимог щодо 
кваліфікаційно-освітнього рівня до посади; 

2) перебування осіб, що обіймали виборні посади у 
кадровому резерві відповідного органу місцевого 
самоврядування, НЕ передбачає «автоматичного їх 
переведення» на посаду керівника відповідного 
структурного підрозділу або керівника виконавчого 
органу місцевої ради.  

Також варто наголосити, що згідно із частиною другою 
статті 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України. 
 
Питання-відповідь 

Чи звільняються заступники голови (сільського, 
селищного, міського) з питань діяльності 
виконавчих органів ради, керуючий справами 
(секретар) виконавчого комітету місцевої ради, 
якщо на дату припинення їх повноважень 
перебувають на листку непрацездатності або у 
відпустці? 
Згідно із частиною третьою статті 51 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» заступник 
(заступники) сільського, селищного, міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий 
справами (секретар) виконавчого комітету місцевої ради 
входять до складу виконавчого комітету місцевої 
ради, який у свою чергу утворюється місцевою радою 
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на строк її повноважень. Після закінчення повноважень 
місцевої ради її виконавчий комітет здійснює свої 
повноваження до сформування нового складу 
виконавчого комітету. Отже, підставою для звільнення 
з посад заступника голови (сільського, селищного, 
міського) з питань діяльності виконавчих органів ради, а 
також відповідного керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету місцевої ради буде рішення 
ради про утворення виконавчого комітету місцевої 
ради чергового скликання та формування його нового 
складу. 
Відповідно до частини третьої статті 40 Кодексу законів 
про працю України не допускається звільнення 
працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним 
органу в період тимчасової непрацездатності працівника 
(крім звільнення згідно з пунктом 5 цієї статті), а також у 
період перебування його у відпустці. Зазначені 
обмеження поширюються лише на звільнення працівника 
з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. 
Водночас спеціальним законодавством у сфері служби в 
органах   місцевого  самоврядування   визначено   підстави  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

припинення служби в органах місцевого самоврядування, 
зокрема у статті 20 Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», статтях 42, 50 та 
51 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». 
Зазначені підстави припинення служби в органах 
місцевого самоврядування прямо передбачені 
законами і не можуть розглядатися як ініціатива 
власника або уповноваженого ним органу. Тому 
звільнення з посад заступника голови (сільського, 
селищного, міського) з питань діяльності виконавчих 
органів ради, керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету ради у зв’язку з припиненням 
повноважень відповідної ради допускається у період 
їх тимчасової непрацездатності або відпустки.  
Варто зазначити, що у роз’ясненнях, наданих 
Мінсоцполітики у листі від 31.01.2012 р. №30/13/133-12, 
також вказується, що звільнити працівника у зв’язку із 
закінченням строку трудового договору можна як у період 
тимчасової непрацездатності, так і в період перебування 
його у відпустці.  
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