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Проблемн� питання

Непрозора та незрозум�ла
система оплати прац�, що

породжує встановлення
надм�рних стимулюючих

виплат
 

В�дсутн�сть
унормованого п�дходу
до планування фонду

оплати прац�
 

Низький р�вень
зароб�тних плат

державних службовц�в на
м�сцевому р�вн�

 

Суттєв� диспропорц�ї в
оплат� прац� на посадах з
�дентичним функц�оналом

у р�зних державних
органах

 

Оц�нка системи оплати прац� SIGMA – 1 бал з 5.

Один з принцип�в SIGMA:
«Система оплати прац� державних службовц�в заснована на
класиф�кац�ї посад; вона є справедливою та прозорою.»



Основн�
реал�зован�
кроки 
2021-2022

                    1

                    2

3

4

5

Законопроект, Методика
проведення класиф�кац�ї,
Каталог, Порядок ФОП, проекти
РКМУ тощо

1844 посади 
(СКМУ, М�нф�н, М�нцифри, НАДС)
909 посад ФПР 
(ОП та м�н�стерства)

проведено сп�вставлення р�вня
оплати прац� на державн�й
служб� з ринковим, розроблено
систему грейд�в

Утворено 1100 класиф�кац�йних
ком�тет�в у вс�х державних органах
та проведено навчання понад 
23 тисяч державних службовц�в

мон�торинги оплати прац�;
вивчення м�жнародного досв�ду 
20 країн; досл�дження зворотного
зв’язку; опитування тощо.

РОЗРОБЛЕНО 
ПРАВОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ

ПРОВЕДЕНО
АНАЛІТИЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

ПІЛОТОВАНО 
МОДЕЛЬ КЛАСИФІКАЦІЇ 

РОЗРОБЛЕНО МОДЕЛЬ
ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ОСНОВІ
КЛАСИФІКАЦІЇ

ПРОВЕДЕНО НАВЧАННЯ
КЛАСИФІКАЦІЙНИХ
КОМІТЕТІВ



ОСНОВНІ
РЕЗУЛЬТАТИ

65 державних орган�в та їх
територ�альних орган�в (окр�м тих,
що належать до сектору безпеки та
оборони)

переглянуто актуальн�сть функц�й та п�дготовлено
пропозиц�ї щодо їх уточнення, передач� або
виключення;

визначено потребу у посиленн� в ЦОВВ функц�й
щодо формування та реал�зац�ї пол�тики;
вивчено потреби та можливост� автоматизац�ї
процес�в;

досл�джено зм�ну р�вня навантаження та
чисельност� в умовах воєнного стану;

з�брано пропозиц�ї щодо можливостей оптим�зац�ї;

окреслено проблематику можливостей економ�ї
видатк�в у воєнний та п�слявоєнний пер�оди;

п�дготовлено пропозиц�ї щодо п�двищення
ефективност� державного управл�ння та державної
служби.

✔

✔

✔

✔

✔

УЧАСНИКИ

16 м�н�стерств

48 �нших ЦОВВ

 ДСА 



ЯК Є ЯК БУДЕ

Ф�ксована складова
вар�юється в�д 35% до 90%

Стимулююч� надбавки в
окремих випадках
становлять понад 500%

5 368 грн.
м�н�мальний 

посадовий оклад
 

6 700 грн. 
м�н�мальна ЗП

 
 

не менше 70 % 
ф�ксован� 
виплати 

не б�льше 30 % 
вар�ативна 
частина  

70/30  

✔
кандидати та громадяни побачать в
оголошеннях реальний розм�р
зарплати
 

прем�я виплачується за результат✔



КЛЮЧОВІ ЗМІНИ

ч�тка та прозора структура
зароб�тної плати (70/30)

 max розм�р надбавки 
за вислугу 30%  (2% за р�к)

 

проведення щор�чного
сп�вставлення р�вня оплати
прац� з приватним сектором

 

встановлення розм�р�в
посадових оклад�в на основ�

класиф�кац�ї



ОРІЄНТОВНА ПОТРЕБА У ФІНАНСУВАННІ

Органи Необх�дне
ф�нансування

К�льк�сть
посад

ЦОВВ 23,57 млрд грн 106 184

ОДА 2,57 млрд грн 16 717

РДА 2,77 млрд грн 17 614

НЕ держслужбовц�* 1,84 млрд грн 8 177

*за результатами мон�торингу оплати прац� у 2021 роц�

37,5 млрд. грн 
(�з них нарахування 22% 
- 6, 67 млрд грн) 



З ключовими результатами
впровадження реформи оплати прац�
можна ознайомитися на оф�ц�йному

вебсайт� НАДС
 

Розд�л «Реформа системи оплати прац�
державних службовц�в»

https://nads.gov.ua/oplata-praci-derzhavnih-sluzhbovciv

