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ГАРКУША А. Т. 

Націона.tьниіt універсІпет <<Оцсська юрІІЦІІ'ПІа акацс:мія». 

аС ІІіраНТ кафе)lрІ-1 <ЩМЇНЇСЧЖТІ1КНОІ"О і фінаНСОКОІ"О І Ірака 

ЗАХИСТ ПРАВА НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 

Статп1 11 Закону <<Про J(Сржанну <:JІужGу•> (20 15), на ні,Т(\іІіну ні;t чин
ноІ·о Закону« Про :tсржанну <:JІужGу>> ( 1993 ). ІІсрс,т(Gачає \іІсхані3\І 3ахи<:
ту державним службовце:\'І свого права на цержав ну с .. 1ужбу у разі: а) по
рушення нацан:их ЙО:\'ІУ прав; б) виникненні перешкоц у реалізації таких 

праn (у uьому рюі са:~лі пра nа цержашюго с.1ужбоnuя пе порушуються, 

олшк ~шюп, місце перешкоци щоцо pea.li3auiї шн1 цих праn). 

ВюІснІно :1юначити, ІІ(О ,:tсржанниtі <.:JІужGонсІ(h \Іаt:: 11рано :шсрну

ти<:~І J Ні,Т(ІЮІІііLІЮІО ті;ІІ>І<И UUCI•JШHIOIO <:КЩJІ'ОІО _:[() ксріІІІІИІ<а ,:LсржаІІІІОЇ 

<.:JІужGи в іLсржашю\ІУ ор1·ш1і. При І(І,о\ІУ, Зако11 чітко ІНПІІачас фщн1у 
3НСрНСНН~І - ШІ<:Ь\tІОНа, і ІШіІ 3НСрНСНН~І - <:І<арп.t, СТрОК :шсрНСННН -
J{) )LHiH 3 )LH~I КО.ІИ <:ТШІО Ні,Т(О\ІЮ або І ІОНИН НО ()у;ю СТаТИ НііЮ\10 ЩЮ 

порушення прав. ІЗИповідно цо Закону України віц 02.10.1996 р. <<Про 
звернення грш1ацяю> скарга - ue звернення з БІв-югою про понов .. 1ення 
прав і про захист законних інтересів громадян, порушених ціями (без

..:::rіяльністю ). рішепня~ш держашшх оргапіn, ор га піn місцеnого са:иоnря

..:::rуnаппя. підприс~tстn, установ, оргапіJаuій, об'с..:::rнапь гро~шдяп, поса
;юних о<: і б. А;tрс<.:атом <:КЩ1ПІ є ксрінни к ;tсржанної <:;Іужби ;(сржанноІ'О 

орІ'ану. 

Абзац цругий ч. 1 ст. 11 передбачає ..:::rва вилІ скарпІ, з якою держав
ний с.1ужбовець :\юже звернутися ..:::ro керівника ..:::rержавної с.1ужби ..:::rер
жавного органу у разі порушення його права на державну службу~ зокре

ма скарга: а) 3 nи:к..1а..:::rеппям фактіnпорушення його праn або перешко..:::r 
у їхній pea.li3auiї; б) 3 nиклаценпям фактіn порушеппя його праn або 
ІІсрсІІІК(Н у їхніі1 рса .. Іі3анії і ни\іІш·ою утнорен ни комісії .іLІИ 11срснірки 

ник.;ш;tсних у ніі1 фактін). При ньому с;Іі.іL :ш:1начити, що така нимо1·а 

:tсржанноІ·о с;Іужбонни є і1оІ'О 11раном (\южс ни 1\ШІ'ати ), а не о6он\І3КО\іІ. 
Право ..:::rержавного с..1ужбовuя на створення ко:v~ісії кореспонцу

ється з обов'язко:\'І керівника цержавної с.тужби її утворити. До c:к..la

..:::ry такої комісії nпсуnаються такі шнюги: 1) пе ~tепше трьох осіб; 2) n 

44 



олнакокі і1 кі;rhкості кк.;r ючаютhси rrрс;~стакники ні il трhох сторін: ксрік

ника лсржакної с;rужGи, икий ки::;начаt-: їх 3 числа ,т~сржакний служGон

rrік rr,hOІ'O ;rсржакного орr,ану; ,т~сржакноr'о служGонr~~r. ~rки{і ки3начсн-: 

їх з чис.1а ;:rержавних с.тужбовuів uього державного органу; виборного 

органу первинної профспілкової організації з чис.1а державнІтх с.lуж

боnціn, де.1егоnапих рішенням цього органу, а nра зі nідсутності проф
спіТІкоnої організації - предетаnпики держашшх службоnuіn, обрані 

па "Загальних зборах (копферепuії) державних с.1ужбоnціn ;:rержашюго 

орr'ану. 

Статпr 11 Закону ки3начає rropи;roк на;шнн~r нi,Іtrroнi;ri на скарr'у J(Ср
жавного службовця: 1) у разі розгляду скарги керівником державної 
служби- протяго УІ 20 календарних _;:rнів з дня отримання скарги на;:rати 
обгрунтовану письмову відпові_;:rь (рішення); 2) у разі розгляду скарги 
ко1Іісісю - протягом 20 ка.1епдарпих дпіn з дпя отримапня скарги па
;:rати обГрунтовану письмову nідпоnі;:rь (рішення), яка Груптусться па 

киснокку комrсії. 

CJri;r зюначити, що rrpaнo .Іtсржанноr·о с.1rужGонrш 3Нсрнутис~r і::; 

скаргою до центрального органу виконавчої в.1а1Іи, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служ

би - Національного агентства України з питань _;:rержавної служби 

(;:ra.li - Нацдержс.1ужба України) виникас у разі: 1) пеотри:vtаппя в 
устапоn.1епий строк обrруптовапої nідповіді па скаргу; 2) пеJгоди з nід
rrовіJию ксрішrика ;rсржашrої с.1rужGи. У цм1му рюі _\юва ЙJ\С rrтю те, 

ІІ(О )(сржаt)ІІИЙ c.1ryжGoвcrrь вчасrю о;rсржав ві,І(rюві;rr, rra скарІ'У, o;rrraк 
Йоt\1 rrc J~щoвo~rr,шrc її вирішсншr. При ш,ому, Harr;rcpжcJryжGa України 
~юGон\:r:шна: І) на;шти кі,т~rюкі;~h ;rсржакноvrу служGонr(ю на йоr·о скар

І)' не rri:1нirrrc 20 ка;rсн,т(арних ,т~нін з ;~ни на,т(хо;~жснни скарп1; 2) на,т(ати 
в:vtотивовану ві;:rповідь, тобто аргументувати свою позицію; 3) направи
ти, у разі встанов.1ення факту порушення прав державного службовця, 

nідпоnідrюму держаnному органу вимогу. Ця вимога, про усунепня nід

поnідних порушень. с обов'язковою .JJIЯ nикоrrашrя державним органом. 

Важливо зазначити, шо у разі пе nияnлеппя Нацдержслужбою 
України rropyrнcнh rrpaн лсржанноt'О c;ryжGoнrrи, нмотинонана кi,Іtrroнi;Lh 

нщщt-:тhс~r ті;rhки ;rсржакному служGонr(ю, а J(Сржанному орпtну - 3а 

розсу;:rом Нацдержс.1ужби. України, оскільки імперативного припису 

щодо цього у названій статті немає. 

Частина 6 ст. 11 3акону передба~шє порядок захисту державним 
службовцем права па державну службу у ра зі їх порушення або ство

репня перешкод у їх реалізації: а) керішшко:vt державної с.1ужби; б) 
;rсржакним cJryжGoкt(CM киrt(ОІ'О ()!Хану (тоGто, .1tсржакниv1 с.ІrужGон

rrсм лсржакноt'О орr,ану, ики~і за~імає кищий рінснh ІІ(ОJ(О J(Сржанно

го органу, в яко:vtу він здійснює свою дія.1ьність). У uьo:vty разі скарга 

подається Нацдержслужбі України. Особливість порядку розг.1я;:rу 

такої скарги полягає у тому, шо: 1) її розгля_;:r здійснюється шляхом 
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ІІронс;tснН}І с;Іужбоноп) ро3С.-Іі;tунанн}І; 2) с;Іужбонс роя:JІі;(унанни іні
ІІіюєтnс}І Нан_;tсржс.-Іужбою України; 3) с.-Іужбонс р(вс;ІііtунанюІ ІІроно
лпnоІ НаІ~іLсржс.-Іужбою України. 

Ва:ж...1иво акuентувати увагу на тому, шо ст. 11 передбачає як а.J:мі
ністративний, так і су.J:овий захист державним с .. 1ужбовuем реа .. 1ізаuії 
сnоїх праn, паданих йо:иу Законом <<Про держаnну службу>>-. При uьо:иу, 
моnа й,::rе про оскарження держашшм службоnце~t: 1) рішепь держаn
пого органу та їх поса,::rоnих осіб, шо перешко,::rжають реа .. 1ізації його 
І Іран; 2) J(iti J'LСрЖаННОП) 0р1·ану та ЇХ ІІОС<ІіЮНИХ осіб, 11~0 ІІереІІІІ<(ЩЖаЮТh 
реа;Іі:шІ(іЇ і1оІ'О 11ран: 3) бс3.іtіюІnності ;(ержанною орІ'ану та їх Іюса;(о
вих осіб, що перешко.J:жають реа.1ізаuії його прав. Ca:\'re за ,::rержавним 
службовце:\'І за.1ишається право вибору фор:vш захисту свого права на 

,::rержаnну с .. 1ужбу. 

ВАСИJJЬКШСЬКА В. В. 

Націона..-тьни:іt універентет <<О,Jеська юрн,J,Ична ака,Jе:-.rія», 

d.СІІЇр<ІНТ кафеЩJИ <ЩМЇНЇСЧJаТІ1КНОІ'О і фінаНСОКОІ'О І Ірака 

НОВІТНІ ПРАВА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 

ЗЛ ЗЛКОІІОМ <<І ІРО )ЩРЖЛВІІУ СЛУЖБУ» (2015) 

ПііІ правами ;(сржанноІ·о с.ІужGонІ(}І маютnсs.~ на ун:ві оGу\ЮІLІсні 

Конституніt-:ю України, ІІ~1\І 3аконо\ІІ, інІІІИ\ІІИ 3акона\ІІИ та ІІі;(:шкон

пими пор~tатишшми акта:\'ш і можлшості, і сnоболІ професійної J:і

я.lьності, які охороняються J:ержавою. С .. 1ід мати на увазі, шо цержавні 
службовuі мають права, як грома.J:яни України (суб'єктивні гро~tадян

ські праnа) і пра nа, як особи. що Jаймають поса.J:и n цержашшх оргапах 
(службоnі пра nа). Осташ1і суттсnо nідрізпяються ni.J: суб'сктишшх гро
ма;(}І HChi01X І Іран СНОЇVІ И ІІі.-1}11\1 И і 3<IHJ(<IH Н}ІІ\1 И. У СНОЮ ЧСрІ·у, с;Іужбо
ні 11рана ;tсржанних СJІужбонІІін \южна ІІО;Lі.-Іити на ;(на н~щи: :шІ·а;Іnні 

(пере.J:бачені uією статтею) і посацові (які перецбачаються у профе

сійно-ква .. lіфікаuійних характеристиках поса.J: J:ержавних с.1ужбовuів 
та в посацових положеннях та інструкuіях. Як зазнача .. 1ося више, цер
жаnні с.1ужбоnці :иають праnо користуnатися праnа1ш і сnобо,::rа

ми, які гараптуються гро~tа,::rяпа~t України Копституuісю і законами 
України. Оснонні 11рана і сноб(ЧИ .-ІЮіШЮ1 і І·ромаіІ}ІНина :шкріІІ.-Іені у 

Конетитунії України і їх ІІсреJІік не ІІіJ(ШІІ'аt-: обмеженню. Ра:юVІ і:1 П1\І 

необхі;[НО :ш:1Н<ІЧИП1, IILO рСШІі3аІ (і}І о кремИХІІран Є об\ІеЖеНОЮ І ІрИ 3а

ЙНЯТТі посади J:ержавного службовuя. Так, J:ержавний с.1ужбовеuь не 

має права зай:\'rатися підприємницькою ,::rія .. 1ьністю, права на забастов
кутошо. 
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