
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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У Законі «ПролсржаннуслужGу>> (2015) rrсрс,т(Gачсно ;rсикі rrpaнa, ~rкі 
Е нонітніми ;urи інституту J(Сржанної с;rужGи :ш рі3ниvrи Оjнаками (:ш

коно;rакчиvr 3aкpirr;rcнн~rrvr або нrrcprrrc швначсниvr). 

НасаУІперед мова й;:rе про право на участь у діяjІьності об'єднань гро

мадян, крL~н політичних партііі у випадка.'<, передбачених Законом. Ue пра
rю держаnного службовця обумоnлеве ст. ст. 35 і 36 Копституції України 
щодо праnа громадян па свободу: сnітог.1я;:rу і nіросповідання [.Закон 

України nід 23.04.1992 р. <•Про сnободу совісті та релігійні органі:шuії»] 
і оG'є;rнанюr у r rо;rітичні r rартії та І'{Jovra;rcnкi орr·ані3с'щії ,тyr~r :мііkнснн~r 
і :шхисту сноїх rrpaн і сноGол та 3а;юко;rснн~r інтсрссін l.Закон Україн11 

від 22.03.2012 р. <<Про гроУІа;:rські об'єднання»]. При uьоУІу слід зазна
чити, що право державного службовця на об'є;:rнання у політичні партії 

с. пешюю мірою. усічешІ:\І! оскL1ьки ;:r.1я окремих категорій ;:rержаrших 
службовців передбачено об:меженпя цього праnа. НасаУІпере;:r, це сто

сусться державних службоnціn, що займають поса;:rи держаnної с.1ужби 

катсr·орії <<А>> (11. І ч. 3 ст. 10 Закону). ;l.rи нсіх ,І~сржанних с.rужGонцін 
rrcpc;(Gaчaєтnc~r оGмсжснн~r ЩОJ\О оGійІ\шнн~r rrocaю1 к ксрінних орr·анах 

політичних партій (п. 2 ч. З ст. 10 Закону). 
Право на оскар:нсення в установленому законом порядку рішень про на

кАадення дисциплінарного стягнення, звL~и)нення з посади державної· служ

би, а тако.ж висиовку, tцо містить пегативиу оціику за результата.ни 

ои,іпюваипя Uого СJІужбової діяльності, як і попере;:rнс пра nо держаnного 

c.ІryжGoвrr.~r. с rювітні_v1 (не :ш Jмісто_v1, а :ш формою йоr·о ·3aкpirr.rcншr). 

Право на оскаржсншr пtparrтycтr,or ст. 11 Закону. C.1ri;L мати на ува-3і. що 
;rсржанний служGонсцr-, мш-; rrpaнo на киGір rropи;rкy оскаржснни: а) к 

алміністратинному rropи;rкy; G) у су;юкому ІІЩJИJ(Ку. ІІ{о;ю останнr-,оr'о 
c.Іri;r :1юначити, rrro ст. 55 Конституції України rщинтує кожному на :ш
хист своїх прав і свобод у cy;:ri, а також на оскарження у cy;:ri рішень, 
;:rій ~rи бездіяльності органів ;:rержавної влади .... На підтвердження за
значеного, .згі;:rпо з рішешrя11 Конституційного Суду України, кожен 

мас гаравтоnапе державо праnо оскаржити n суді загальної юрисдикції 
рішення, дії чи без;:rіяльпість будь-якого органу державної n.1ади, ор

r·ану vricrrcкor·o саvrонрию"канни ... икrrro нкажш-:, rr(o їх pirrrcнюr. J(іЇ ч11 
GcJ;riюrnнicтr-, rropyнryютn aGo уrr(сІ\ииютn йоt'О rrpaнa і сноG(ЩИ чи rrсрс

шкоджають їх здійсненню, а тоУІу потребують правового захисту у суді 

[Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням Дзюби [ П. шодо офіційного тлуУІачення частини другої 

статті 55 Копституції України та статті 248-2 ЦиnL1ьrюго проuесуа.lь
пого ко;:rексу України (справа громадянки Дзюби Г. П. щодопраnапа 

оскаржснн~r у cy;ri нсrrраномірних }(ій rюса,т(оrюї осоGи) ні.Іt 25 листоrrа
;rа 1997 p.j. Окрім топ), ч. 3 ст. S Конституrrії України 3а6с:1rrсчує ocoGi 
право оскаржити рішення, ;:rії, без;:rіяльність суб'єктів владних повно

важень безпосередньо на пі;:rстав Конституuії України. 13і;:rповідно доп. 

2 ч. 1 ст. 17 КАС УкраїнІІ спори щодо прийняття на пуб.1ічну службу, 
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її 11рохолжснни та :1нілhнснн~1 3 11уGлічної служGи нілноситhс~І J(O коv1-
ІІСТСНІ(іЇ алміністратинних су,т(ін. Питаню1 ІІ(ОJ(О нак;ІаJ(СНЮІ Ю1СІ(И

ІІ;ІІнарних СПІІ'НСНh а ТаКОЖ НИСНОНКу, 11(0 MlCTИTh НСІ'аТИННУ ОЦІНКУ :ш 
результатами оцінювання с.1ужбової ;:rія.тІьності державного службовця 

належать до проходження державної служби. 

Праnо па захист від пезакоююго переслідувштя з боk}' дер.жавиих ор

ганів та їХ посадових осіб у разі повідо.илеюtя про фаюпи порушеюtя вшо,юг 

цього Закону покликаІІО гарюпуnати держаш1о:му с.1ужбоnцю пра nо nий 

:шхист 11ри никонанні ним сноїх Іюса,Jtоних оGон\І3кін. у тому чис.Іі і1 

у ІІитанн~Іх :шконності функІtіонунанни J(СржанноІ·о Щ1І'ану aGo ,Т(і~І.Іh
ності посадових осіб цього органу. При цьому c.1i;:r звернут:и увагу на те, 
шо :мова й;:rе про порушення ви:мог саме 3акону <<Про державну служ

бу~> як держаnпим органом, так і поса;:rоnи:ми особа :ми. Слід зазначити, 

шо це пра nо ;:repжanнoro службоnuя с ;:rосить абстрактним, оскL1ьки із 

його формулоnапня пе шлначасться, чи мо nа йде тL1ьки про порушен
н~І н~ІмоІ· Закону «Про .Іtсржанну СJІужGу)> .Іtсржанним ор1·аном aGo і~оІ'О 
ІІОСа}(ОНИМИ осо()а_\Н1, Н ИКО_\1У :1}(іЙСНЮЕ СНОЮ ,Іti~ІJihHiCTh )ІСрЖаННИі~ 

службовець, ч:и :мова йде про будь-які ;:rержавні органи і їх поса;:rових 

осіб. 

КОЗИР В. В. 

ТТаІ(ЇОІІ<LJJ,JІИЙ уІІіверситет «О;(есJ,ка юри;(ИЧІІа ака;(е\1ЇЯ>>, 

аспірант кафедри адміністративного і фінансового права 

ОБ'ЄКТ ІІРЛВОІІОРУІІІ ЕІІІІЯ 

У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ 

Праnоnими заса;:rами адміпістратшшої nі;:rпоnідальпості за порушен

н~І :шконоланстна 11ро ;(сржанну таt-:мниІ(Ю є Закон України «Про )(Ср

жанну таt-:мниІІЮ» і КУ11АП (ст. 212-2). Аналі3 ст. 39 на3нано1·о .Закону 
сві;:rчить про те, що він визначає два основні по.1оження: 1) вид:и юри
дичної відповідальності за порушення законодавства про державну та

є:мницю: дисцип.1інарну, ад:міністративнута кр:имінальну; 2) об'єкт:ивну 
сторопу а;:rміністратишшх проступків у цій сфері. Ко;:rекс України про 

адміністративні правопорушення. як і належить uьому :шконодаnчо:му 
акту, НИ3Начає ~ІК СКJІа,!( І(ИХ ІІОруІІІСНh, так 1 СИСТему а;[МlНІСТраТІ1ННИХ 
CT~II'HCHh 3а ЇХ НЧИНСНН~І. СТОСОННО характерИСТИКИ СК..ІЩІtУ l(hOI'O а;[V1і
нн:траТИННОІ'О ІІраНОІІОруІІІСННИ. СJІЩ, насаМІІСрС;[. ІІОІ'О)ІИТИС~І 3 ТС~ЮЮ 
про те, під юрид:ичн:им с:к.1адом а;:r:міністрат:ивного правопорушення 

розу:міється передбачена нор:мами права сукупність ознак (елементів), 

Ja наяшюсті яких те чи інше протиправне ;:rіяння :можна кnаліфікуnати, 
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