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Напрями співпраці Ради Європи та України у сфері публічного управління:

• Сприяння у оновленні законодавчої бази (експертиза та допомога у напрацюванні

законодавства – на постійній основі)

• Участь у напрацюванні та реалізації «Концепції реформування системи професійного

навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих

рад» за результатами проведення тематичного Фахового огляду (2017-2020)

• Участь у діяльності Експертно-консультативної ради з питань погодження програм

підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів

місцевих рад (на постійній основі)

• Напрацювання роз’яснень та рекомендацій з питань проходження служби в органах

державної влади та органах місцевого самовряування (на постійній основі)

• Допомога в організації публічних заходів та проведенні Конкурсу «Кращі практики

впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців,

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб

місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» (на постійній основі)
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Цей висновок підготовлено :

• у відповідь на запит голови Комітету Верховної Ради України з питань організації

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та

містобудування до Ради Європи від 21 січня 2022 року

• Центром експертизи доброго врядування Департаменту демократії і врядування

Генерального директорату — II з питань демократії Ради Європи в рамках Програми

«Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні»

• на основі матеріалів його експертної команди (національних консультанток Олени БОЙКО

та Лесі ФЕДЧЕНКО, а також міжнародних консультантів Арно ДЮРАНТОНА (Arnaud

DURANTHON) та Соріна ІОНІЦЕ (Sorin IONIŢĂ)

За останні десять років Рада Європи через свій Центр експертизи здійснила кілька правових

експертиз законопроєктів, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування України

(ці проєкти не були прийняті):

• у 2012 році (CELGR/LEX 3/2012), 

• у 2016 році (CELGR/LEX(2016)4rev) 

• У 2018 році (CELGR/LEX(2018)1). 

І ці експертизи залишаються актуальними.

http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/CoE-LEX_LSG-service_No.6504_as-of-5-August-2022_FINAL_UKR.pdf
http://www.slg-coe.org.ua/
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законопроєкт № 6504 

➢ є оновленою версією попередніх законодавчих ініціатив, які свого часу не були фіналізовані.

➢ стосується організації служби в органах місцевого самоврядування України на всіх рівнях і спрямований на

підвищення якості управління та впровадження принципів Європейської хартії місцевого самоврядування,

першою чергою завдяки:

▪ підвищенню якості добору через урахування особистих якостей та компетентності,

▪ створенню умов для професійного розвитку,

▪ встановленню вищого розміру оплати праці,

▪ забезпеченню перспектив для просування по службі.

➢ є важливим кроком на шляху до гармонізації положень державної служби та служби в органах місцевого

самоврядування;

➢ чітко розмежовує виборні й адміністративні/професійні посади в органах місцевого самоврядування;

➢ регулює питання щодо патронатної служби;

➢ поліпшує процедури відкритого добору на підставі конкурсної процедури,

➢ запобігання політизації службовців місцевого самоврядування,

➢ їхню професійну підготовку та підвищення кваліфікації.

➢ розглядаються етичні питання (ситуації конфлікту інтересів, принцип несумісності, загальні правила

підзвітності) у тісному взаємозв’язку з іншим відповідним законодавством, наприклад, у сфері боротьби з

корупцією.

Прийняття законопроєкту матиме результатом поліпшення поточної ситуації. 
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законопроєкт № 6504 

➢ визначає чітку та перспективну організацію служби в органах місцевого 

самоврядування України

➢ чітко спрямований на підвищення якості управління

➢ втілює принципи, викладені в Хартії, у ст. 6 якої визначено таке: «Умови 

служби найманих працівників органів місцевого самоврядування повинні 

дозволяти добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням особистих 

якостей та компетентності; для цього забезпечуються належні можливості 

професійної підготовки, винагороди та просування по службі

➢ ці принципи утворюють загальну структуру законопроєкту, що робить його 

особливо збалансованим і відповідним духу європейських стандартів
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законопроєкт № 6504

• визначає засади служби в органах місцевого самоврядування, базуючись на

принципах, що робить її відповідною європейським стандартам, як от: верховенство

права, законність, доброчесність, поєднання місцевих і державних інтересів,

ефективність, рівний доступ до служби в органах місцевого самоврядування,

професіоналізм, політична неупередженість, прозорість, відкритість, відповідальність;

• визначає категорії та підкатегорії посад службовців місцевого самоврядування з

метою створення більш організованої та прозорої служби в органах місцевого

самоврядування;

• встановлює чіткий і добре збалансований механізм для вирішення ситуації з

виконанням незаконних наказів службовцями місцевого самоврядування,

визначаючи чіткий механізм підпорядкування;

• передбачає організацію кар’єрного просування службовця місцевого

самоврядування із урахуванням інтересів служби та особистості службовця місцевого

самоврядування.
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Проте залишається кілька проблемних аспектів, щодо яких необхідно розглянути вжиття

додаткових заходів:

• досі неповне розмежування понять виборних посадових осіб і професійних службовців на всіх

рівнях управління; поняття «посадова особа» та «працівник патронатної служби» можна додатково

уточнити;

• обмеження, встановлені для службовців місцевого самоврядування щодо членства в політичних

партіях, занадто суворі;

• аспекти конфіденційності слід враховувати на деяких етапах процесу добору

адміністративного персоналу; слід переглянути склад конкурсних або дисциплінарних комісій;

• структуру заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів можна ще більше вдосконалити;

• слід переглянути різні правила добору, що застосовуються до професійних службовців місцевого

самоврядування й окремо до виборних посадових осіб місцевого самоврядування;

• необхідне належне планування та підтримка на етапі впровадження закону, де супроводження та

моніторинг потрібні для забезпечення його належного та послідовного застосування.
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А. Про різницю між виборними посадовими особами, професійними

публічними службовцями/-вицями та посадами працівників/-ць патронатної

служби:

Основні рекомендації у Висновку:

➢ відокремлення поняття виборних посадових осіб від поняття службовця/- виці

місцевого самоврядування та інших працівників/-ць

➢ встановити оплату праці виборних посадових осіб поза межами оплати праці

службовців/-виць місцевого самоврядування, щоб уникнути змішування

виборних мандатів із тенденцією асимілювати їх у систему кар’єрного

просування

➢ включити в законопроєкт чіткий перелік виборних посад тощо
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Основні рекомендації у Висновку:

B. Про заборону членства в партіях для службовців/-виць

місцевого самоврядування

➢ удосконалити законопроєкту та включити нові положення, що стосуються нейтралітету

службовців/-виць місцевого самоврядування та кадрового резерву ( встановити:

новий принцип служби «нейтралітет і лояльність, нову вимогу суворої стриманості і

абсолютного нейтралітету під час виконання своїх обов’язків, забезпечуючи лояльне

виконання виданих вказівок, зробити порушення цих принципів дисциплінарними

правопорушеннями)

➢ затвердити більш чітких принципів щодо конфлікту інтересів
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Основні рекомендації у Висновку:

C. Аспекти конфіденційності

Вилучити з законопроєкту п. 7 ст. 24 (відеофіксація конкурсного відбору) чи

щонайменше уточнити мету й умови такої відеофіксації та визначити суворі умови,

що стосуються використання цього запису (наприклад, запис не повинен

оприлюднюватися, а має використовуватися лише судом або наглядовим органом

за запитом у разі появи скарг або заперечень, щодо тривалості зберігання

зображень, обмежуючи цей строк суворо необхідним для певної мети)
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Основні рекомендації у Висновку:

D. Ситуації конфлікту інтересів 

➢ у доповнення до наявних положень слід посилити вимоги, що застосовуються до

службовців/-виць, чітко зазначивши обов’язок дотримуватися положень Закону України

«Про запобігання корупції»

➢ посилення відповідальності, вимог і гарантій, пов’язаних із діяльністю, яку провадять

службовці/-виці місцевого самоврядування після їх прийому на роботу,...продовжити строк

дії зобов’язання після припинення їхньої роботи на певний період

➢ встановити обмеження на прийом на службу в органи місцевого самоврядування осіб, які

під час вступу на службу в органи місцевого самоврядування безпосередньо

підпорядковуватимуться близьким особам
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Основні рекомендації у Висновку:

E. Щодо зовнішніх експертів/-ок та профспілок у відбіркових та дисциплінарних комісіях

➢ викласти ч. 3 ст. 24 законопроєкту в такій редакції: «До складу конкурсної комісії можуть включатися

службовці місцевого самоврядування, у тому числі з інших органів місцевого самоврядування,

заступники сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі створення),

районної, обласної ради та державні службовці. Рішення про участь науковців, фахівців або інших

експертів може прийматися, якщо це вимагається суттю займаної посади. У цьому випадку такі

науковці, фахівці або інші експерти призначаються дорадчим органом». Якщо ця пропозиція не буде

виконана, слід щонайменше виключити можливість участі представника/-ці виборного органу первинної

профспілкової організації у процесі добору

➢ ввести нове положення такого змісту: «Якщо така необхідність зумовлена специфічними

характеристиками справи, можна запитати письмовий висновок експерта, призначеного дорадчим

органом органу місцевого самоврядування. Така письмова експертиза доводиться до відома

притягнутого до відповідальності співробітника, який може подати комісії письмові зауваження за нею

до початку засідання». Якщо ця пропозиція не буде виконана, слід щонайменше виключити відповідний

пункт
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Основні рекомендації у Висновку:

F. Про аспекти оплати праці, фінансового та інституційного потенціалу

➢ поступово й ретельно вибудувати систему оплати праці на основі результатів роботи,

що застосовуватиметься винятково до професійних публічних службовців/-виць, з

використанням прозорих і об’єктивних критеріїв та попередніх консультацій з органом влади

➢ обмежити частку заробітної плати, пов’язану зі стажем і результатами роботи, а з

іншого боку захистити публічних службовців/-виць від різкого скорочення розміру

оплати, яке може бути формою тиску

➢ забезпечити спроможність центральної влади для контролю виконання закону,

надання рекомендацій та допомоги на запит органів місцевого самоврядування з меншою

спроможністю та для узагальнення інформації з метою вдосконалення політики у

майбутньому

➢ Єдиний портал вакансій публічної служби є чудовою ідеєю, яка забезпечуватиме підвищення

ефективності та прозорості, але цей механізм повинен вводитися поступово і на

добровільній основі, щонайменше впродовж перших років
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Основні рекомендації у Висновку:

G. Інші рекомендації: норми законодавства про працю

➢ гарантій нейтралітету службовців/-виць місцевого самоврядування

➢ уникнення ситуацій, коли «спеціальні вимоги» до посади визначаються так, що це

невиправдано сприяє добору конкретної особи або категорії осіб чи перешкоджає

добору іншої особи або категорії осіб

➢ гармонізації процедури складання присяги всіма виборними посадовими особами у 

відповідному законодавстві

➢ відпустки службовця-кандидата на період участі у виборчому процесі

➢ гарантії збереження посади для осіб, які перейшли на виборну посаду

➢ гармонізації положення про вступ на службу і про припинення служби в органах 

місцевого самоврядування

ці рекомендації стосуються таких питань:
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Законопроєкт 6504 може бути додатково удосконалений, в процесі опрацювання у

Верховній Раді України, зокрема, в частині:

➢ чіткого поділу між виборними посадовими особами та професійними публічними 

службовцями/-вицями,

➢ обмежень, що застосовуються до виборних посадових осіб та публічної служби,

або різних процедур добору та правил добору.

Особливу увагу слід приділяти наступним етапам, коли закон буде введений у дію, і 

коли будуть потрібні методологічний супровід і підтримка з боку центральної влади, а 

також можливості для збору даних і належне фінансування.
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законопроєкт 6504 

➢ створює умови для підвищення престижу та ефективності служби

➢ усуває багато недоліків поточного стану справ

➢ удосконалює процедури конкурсного відбору

➢ створює основу для професійного розвитку службовців місцевого

самоврядування

➢ наявні чіткіші процедури проходження служби в органах місцевого

самоврядування

➢ особлива увага приділяється підзвітності
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Загалом, проєкт 6504 відповідає

➢ положенням Європейської хартії місцевого самоврядування

➢ передовій європейській практиці

➢ попереднім рекомендаціям міжнародних партнерів

➢ зобов’язанням, узятим українською владою і визначеним у Плані

відновлення, розробленим Національною радою з відновлення

України від наслідків війни, який було презентовано в липні

2022 року.
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