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Серед виців юриzшчної відпові.аа.1ьності, шо :v~оже застосовуватися 

.JO .аержашюго с.1ужбоnuя, особлиnе :~лісuе посідас дисциІLlіпарпа nі.J
поnі.аа.lьпість. ОскL1ьки uей nид nідпоnі.аа.lьІюсті застосоnусться пай
Gі~ІьІІІ Ч3<:ТО, ТО ЧіТІ<С 33І<ОНО.іШНЧС 33І<ріІІ~ІСННИ ІІОЮІТПІ jlИСІІ.ИІІ;ІінарноЇ 

Ні,Т(ІІОНі;щ~ІЬНОСТі. ІІі.іLСТаН та ІЮр~І;lІ<У ЇЇ рСШІі33ІІ.іЇ Е HKpati ІШЖ~ІИНИ\11. 

Окрі\І топ). 3Ішжшочи на акпнтс реформунан ни інституту Jtсржанної 

служби та відпові.аного законоцавства, питання реа .. 1ізації д:исц:ишІінар
ної ві.апові.цальності, на теперішній час, мають особ.1иву актуа.1ьність. 

Так, :ш невиконання або нена.1ежне ІшкшшшІя поса;:::ювих обов'язкіn, 

визначених Законом та іншюли норматишю-праnоnи~ш акта~ш у сфері 
,:tсржанної с;1уж6и. Іюсажтою інструкніt-:ю, а також ІІЩ1УІІІСНЮІ ІІрани.І 

СТИЧНОЇ ІІОНС,Т(і НІ<И та іНІІІС ІІЩ1УІІІСН Н}І с;Іуж()оноЇ іШСШНІ;ІіНИ J(СрЖаННИ [1 

LJІуЖ6ОВСІLІ, ІІрИПІПІСТІ,СИ iLO J(ИСІLИІІJІіІІЩ1ІЮЇ Ві,:LІЮВі,Т(аJІІ,ІІОL"Ті у ІІОрИіL

К)', ноанон;Існоvту 'Законом Україн~1 <<Про ;(ср жанну <.:;Іуж6у>>. Пі;(оаною 

)l.ls.l ІІрИ'І'}ІІ'НСНН}І іІСрЖаННОП) СJІ)'Ж6ОНІ (s.l іЮ )LИСІІ И ІІ.ІінарноЇ НЇ;LІІОНЇ

..JаЛЬНОСТі с вчинення ШГ'.1 ..1исuип.1інарного проступК)~ тобто проти
правної винної J:ії або бездія.1ьності чи прийняття рішення, що по .. lя
гає у невиконанні або нена.1ежному виконанні державни:м с.1ужбовuем 

сnо їх поса.Jоnих обов'язків та інших nи~юг, nстаноn.1ених Закошнt <<Про 

.Jержаnну с.1ужбу>> та інши~ш нор:иатишю-правовими акта1ш. -за яке .JO 
НЬОП) \ЮЖС ()ути :ШСТОLОН3НС іШСІІИІІ;Іінарнс СНІІ'НСННИ t2J. 

ВраХОН)'ЮЧИ ІІрИНІІИІІ СІІраНСJІ,..·ІИНОL'Тl іШСІ~ИІІ;ІlНарноЇ ННІІОНl

.JаЛЬНОСТі, шо знахоJ:ить своє вираження в нор:мах права, які встанов

.1юють необхідність віJ:повіJності стягнення ступеня вини і тяжкості 
вчинено:му проступку, які вик.r1ючають мож.1ивість поси .. 1ення стягнен
ня :ш ре 3ультата~ш розг.1я,::rу скарги держаnного службовця, який піJ:

.lягас покаранню, та які пере,::rбачають nідпоnіJ:а.1ьність за n.1асні ,::rії. 

Нор\штинно-ІІраноні акти 3акріІІ;Іюють Ію;южснюІ 11ро нсо6хі;tність 

HlJ(IIOHlJ.LHOL'Tl L'T}II'HCHH}I L'T)'IICH}I НИНИ 1 HaЖKOL'Tl LКОЄНОІ'О ІІрОСТУІІК)', 

Іюк..:ш.;шючи о6он\13ок на ксрінника чи уІюннонажсниі1 ор1·ан, ()рати :to 

уваги важкість проступку, нанесену шкоJ:у, обставини, за яких його вчи

нено. А1е, у той же час, J:осить багато обставин, які ві,::rіграють важ.тшве 

лшчення .LlЯ реа.1ізаuії прюшипу спраnеJ:.,lивості, 3а.1ишаються пош 

уnагою законодавця. 
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Так, JІ;ІИ 1-нвначснн~І СІІрансіLІИІ-юЇ vrrpи Іюкаранни, 3Ничайно ж нс

оGхі;~но нрахонунати Іrоrvr'~ІКІІІуючі та оGп1жуючі оGстанини, икІІІО такі 

мали міс І ~с Gути. У jаконо,т(анчих нopvrax, ~Ікі рс1ламснтуютr-, осоG;Іинос

ті застосування дисuиплінарної відповідальності до державних с.lуж

бовuів, на сьогоднішній день, в діючо:vгу 3аконі <•Про державну с.1ужбу)> 

такі обсташпш не визначено [1]. Такий етап прrгшодить до порушень 
Jакошшх праn, сnобод та іптересіn людшш та гро:vtадяrшrш, а також, n 
окремих випадках, :шкінчусться nибором дисuипліпа рного стягнення, 

~Ікс оG'єктинно, не ні;tІrоні,т(ає нчинсноrvrу іLИСІlИІІ;Іінарноrvrу ІІростуІІКУ, 

Усною чср1·у, слі,т( ні,лначити Іrолпинниі1 vrомснт рсформунаню1 ;шс

цип.lінарної відповідальності в новому Законі «Про державну с.lуж

бу>> 2015 р, який у окремій статті закріпив чіткий перелік обставин, шо 
пом'якшують або обтяжують дисuип.1іпарну nідпоnідальність . .Зокрема, 
дисцип.1інарне стягнення мас nідпоnідати характеру і тяжкості вчине

ного дисциплінарного проступку та ступеню nили держашюго с.lужбоn
ІІ)І. ПіJ( час ни:тачснн~І ни;Lу Ю1СІІ.ИІІ;ІінарноІ·о спІІ·нснни нсоGхі;tно нра

хонунати характер ;LИСІІИІІ.ІінарноІ'О ІІростуІІку. оGстанини, 3а ~І ких нін 

був вчинений, настання тяжких наслідків, доброві.1ьне відшкодування 

заподіяної шкоди, попередню поведінку державного с.1ужбовuя та його 

ставлення до виконання посадових обов'язків [2, ст. 67]. Так, обстави
нами, що пом'якшують nідпоnі.аа.1ьпість держаnного с.1ужбоnuя, с: 1) 
усnідо:~пеппя та визнання сnосї проnили у nчинеппі дисциплінарного 

І І росту 11 ку; 2) ІІоtІсрс,І~ШІ Gс-3;шпш rra ІtоВС.І~і 1 1 ка та ві;tсутІ Іістr, }\ИС ци 11.11 і
нарних стиІ·нсІн,; 3) високі ІrокаJІІики виконаІІІІИ С.ІІуж6ових :шв;шІн,, 
наs.:rнністr-, :шохочснr-, та урs.:r;~оних нііt3нак, урs.:r,т~оних і ,т~сржанних на1·оро;~; 

4) нжитти :шх(щін H(OiLO ІЮІІсрс,т(жсннs.:r, ні;tнсрнсню:r aGo усунсннs.:r на
станни тs.:rжких нас;Іііtкін, ~Ікі наста.-Іи aGo можутr-, настати н рс:1улr-,тспі 
вчинення дисциплінарного проступку, добровільне відшкодування за

подіяної шкоди; 5) вчинення проступку під вп.1ивом погрози, примусу 
або череJ службову чи іншу за.тrежність; 6) пчипеппя проступку впаслі
док пепраnо:vtірпих дій керішшка. Залшчепий перелікпес nичерппим, 
під час застосування дисциплінарного стягпеrшя :vюжуть nрахоnуnа-тися 

також iн1rri оGстанини. ІІ(О Іrом'икІІІуютr-, ні;(Іtоні;ш;Іr-,ністh. Усною чср1·у, 

ccpciL оGстанин, ІІ(О оGт~rжуютr-, ні;tІrоні;(а;Іr-,ністr-, лсржанноІ'О служGонц~r 
законодавеuь визначив: 1) вчинення дисuиплінарного проступку у ста
ні алкогольного сп'яніння або у стані, ви:к.1иканому вживанням нарко

тичних або токсичних засобіn; 2) вчинення дисцип.1іпарпого проступку 
поnторпо. до зняття n установленому порядку попереднього стягнення; 
3) nчинеппя проступку умиспо па грунті особистої неприязні до іпшо
І'О лсржанноІ'О служGонц~r. у тому чис.11і ксрінника, чи Іrомсти 3а ;tії чи 

ріІІІснюr щ<що Hhoi'O; 4) нчинснн~І ІІростуІІКУ уvrисно :1 мотинін нсІюна

ги до держави і суспL1ьства, прав і свобод .1юдини, окре11их соuіа.1ьних 

груп; 5) настання тяжких нас.1і.аків або заподіяння зби-тків внаслідок 
вчинення дисциплінарного проступку [2]. 
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Необхі;rно :1юначити, rr~o ,т~оситh сrrірними є oкpevri обстанини, rr~o 

rroм\rкrrryютh або обт~rжуютh )(11СІ~І1ІІJІінарну ні;rrrонілалhністh та rvrexa
нi:н~r їх реа;rі:шції. Проте, саме чітке :шкріrr;rснюr rrcpc;riкy обстанин уже 

є значним кроком в реформуванні та розвитку інституту дисциплінар

ної відповідальності держс .. 1ужбовuів. 
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СПЕШАЛЬКА ПЕРЕВІРКА ЩОДО ОСІБ. 

ЯКІ ІІРКТЕІЩУІОТЬ ІІЛ ЗЛЙІІЯТІ'Я ІІОСЛЦ, 
ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОНАННЯМ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 

АБОМІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 

ІІРОБ.JШМИ ІІРЛВОВОГО РЕГУJІІОВАІІІІЯ 

Термін <<корупція>> походить ві;:r спо.1учення стародавніх латинських 

с.1ів <<соггеі»- причетність кL1ькох представників однієї із сторін ;:ro одні
сї спраnи та <<ПШlреге>>-порушуnати, .1а1tати. пошко;:rжуnати. скасоnуnа

ти. У результаті утnориnся самостійпий термін - «coгrumpeгe>>, що пе

ре;:rбачас участь у діяльності кількох осіб, мета яких полягас у псуnанпі, 

rrorrrкo;~жcнi rrporrccy yrrpaн .. riнюr crrpaнarvr~r cycrri.Іrncтнa. За ре3)СІhтата
vrи останніх ;юcJri;rжcнh кorvrrraнiї GFK Ukminc Сш участю PwC Ukrainc 
та Traнspareнcy Iнterнatioнal Ukraiнe) 6.1изько 57,2 iff. % українпів вважа
ють, шо рівень корупuії в країні після Революuії Гідності залишився не

змішш:м, при цьому майже 27,7% респоп;:rептіn ni;:rпonirш:, шо ситуація, 
навпаки, погіршилась [1]. 

ОдІІИ:\І J осrюш1их мехапі3:міn 3апобігаппя корупuії с запроnаджеrшя 
;(обору нисококншrіфіконаних ка,Іtрін на rrуб;rічніі1 сJrужбі, ~rкl б ())(НО

часно нілrrоні;ш.rи нимоr'ам .Іtоброчссної rrонслінки. 3 мстою орt·ані3аr~ії 
такого ;:rобору кадрів при праuев .. 1аштуванні на поса;:rи, пов'яJані з ви
конання:м функцій ;:rержави, кандидат зобов'язаний подати необхідні 

ві;:rомості та документи і пройт:и спеuіа.1ьну перевірку~ що дає :можли

вість ке рівпику держашюго органу отри~шти nсебічпу іпфор:маuію про 
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