
Щодо роз’яснення деяких положень законодавства 
про державну службу

Звертаємо увагу служб управління персоналом на те, що відповідно до
чинного  законодавства України. Зокрема, статті 11 Закону України «Про
державну  службу»,  у  разі  порушення  наданих  цим  Законом  прав  або
виникнення  перешкод  у  реалізації  таких  прав  державний  службовець  у
місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про це,
може подати керівнику  державної служби скаргу із зазначенням фактів
порушення його прав або перешкод у їх реалізації.

У  скарзі  державний  службовець  може  вимагати  від  керівника
державної  служби утворення  комісії  для  перевірки  викладених  у  скарзі
фактів.

Керівник державної служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних
днів з дня отримання скарги надати державному службовцю обґрунтовану
письмову відповідь (рішення).

У  разі  неотримання  в  установлений частиною  третьою цієї  статті
строк  обґрунтованої  відповіді  на  скаргу  або  незгоди  з  відповіддю
керівника державної  служби державний службовець може звернутися  із
відповідною скаргою до суду.

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до частини першої статті 9
Закону України «Про державну службу», державний службовець під час
виконання  посадових  обов’язків  діє  у  межах  повноважень,  визначених
законом,  і  підпорядковується  своєму  безпосередньому   керівнику  або
особі, яка виконує його обов’язки.

Згідно  з  частиною другою статті  9  Закону  України «Про державну
службу», державний  службовець  зобов’язаний  виконувати  накази
(розпорядження), доручення керівника, видані в межах його повноважень,
крім  випадків,  передбачених частиною  шостою цієї  статті,  якою
встановлено, що державний службовець у разі виникнення у нього сумніву
щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення
повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого
зобов’язаний  виконати  такий  наказ  (розпорядження),  доручення.
Одночасно  з  виконанням  такого  наказу  (розпорядження),  доручення
державний службовець зобов’язаний у письмовій формі  повідомити про
нього  керівника  вищого  рівня  або  орган  вищого  рівня.  У  такому  разі
державний  службовець  звільняється  від  відповідальності  за  виконання
зазначеного наказу (розпорядження), доручення, якщо його буде визнано
незаконним у встановленому законом порядку, крім випадків виконання
явно злочинного наказу (розпорядження), доручення.

Відповідно до частин сьомої, восьмої статті 9 Закону України «Про
державну  службу»,  якщо  державний  службовець  виконав  наказ
(розпорядження),  доручення,  визнані  у  встановленому  законом  порядку
незаконними, і не вчинив дій, зазначених у частині шостій цієї статті, він
несе відповідальність за своє діяння відповідно до закону. Керівник у разі
отримання  вимоги  державного  службовця  про  надання  письмового
підтвердження наказу (розпорядження), доручення зобов’язаний письмово
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підтвердити або скасувати відповідний наказ (розпорядження), доручення
в  одноденний  строк.  У  разі  неотримання  письмового  підтвердження  у
зазначений  строк  наказ  (розпорядження),  доручення  вважається
скасованим.

Разом  з  тим  згідно  з  частиною  четвертою  зазначеної  статті,  якщо
державний службовець отримав наказ (розпорядження), доручення не від
безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня, він зобов’язаний
повідомити про це безпосереднього керівника.


