
ІНСТРУКЦІЯ 

щодо заповнення статистичних даних  

про склад державних службовців у період воєнного стану 
 

 

Ця Інструкція визначає порядок заповнення та подання до НАДС окремих пунктів 

щодо статистичних даних про склад державних службовців у період воєнного стану. 

 

Для зручності заповнення google-форм просимо користуватися Excel-файлом.  

 

Подання інформації щодо: 

графи 3: 

фактична кількість працюючих державних службовців – чоловіків, зазначаються дані 

із фактичної кількості працюючих державних службовців (графа 2); 

граф 4 – 7: 

кількість державних службовців – чоловіків, які працюють у штатному режимі (графа 

4), які працюють дистанційно (графа 5), які перебувають на простої (графа 6), кількість 

державних службовців ІНШЕ (графа 7), зазначаються дані із фактичної кількості 

працюючих державних службовців чоловіків (графа 3); 

графи 8: 

фактична кількість працюючих державних службовців – жінок, зазначаються дані із 

фактичної кількості працюючих державних службовців (графа 2); 

граф 9 – 12: 

кількість державних службовців – жінок, які працюють у штатному режимі (графа 9), 

які працюють дистанційно (графа 10), які перебувають на простої (графа 11), кількість 

державних службовців ІНШЕ (графа 12), зазначаються дані із фактичної кількості 

працюючих державних службовців жінок (графа 8); 

граф 7, 12 та 30: 

кількість державних службовців ІНШЕ, зазначається інформація відповідно до: 

частини третьої статті 12 та статті 13 Закону України «Про організацію 

трудових відносин в умовах воєнного стану»: 

графи 13: 

кількість вакантних посад державної служби, зазначаються вакантні посади, наявна 

у штатному розписі органу, на котрі не укладений трудовий договір; 

графи 15: 

кількість державних службовців, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною 

– зазначається кількість державних службовців, які перебувають у відпустці для догляду 

за дитиною до досягнення нею трирічного та шестирічного віку; 

граф 23 – 25: 

кількість державних службовців, які виїхали за кордон починаючи з 24.02.2022, та 

перебувають там станом на 31.12.2022, у тому числі чоловіків та жінок, зазначаються дані 

із фактичної кількості працюючих державних службовців; 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17jh8aaCwPlxdoZ5WB-oOdWRhs5ut67LS/edit?rtpof=true#gid=2035512390
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граф 26: 

кількість державних службовців, які перебувають на тимчасово окупованих 

територіях, зазначається інформація із фактичної кількості працюючих державних 

службовців, які перебувають на частинах територій України, що захоплені агресором під 

час збройної агресії проти України, або в межах районів воєнних (бойових) дій або 

блокованих районів; 

граф 33: 

кількість державних службовців, які зникли безвісти (невідоме місцезнаходження / 

інше), зазначається інформація із фактичної кількості працюючих державних службовців, 

із графи 2; 

граф 34 – 36: 

кількість державних службовців які проходять службу в ЗСУ, у тому числі чоловіків 

та жінок, зазначається інформація про мобілізованих державних службовців, включаючи 

війська територіальної оборони та добровольчі формування територіальних громад; 

граф 37 – 39: 

кількість призначених державних службовців з початку року, у тому числі чоловіків 

та жінок, зазначається інформація про призначених державних службовців з початку року 

– у період з 01 січня до 31 грудня (включно) 2022 року; 

граф 40 – 42: 

кількість державних службовців призначених без конкурсного відбору (відповідно до 

ЗУ «Про правовий режим воєнного стану»), у тому числі чоловіків та жінок, зазначається 

інформація про призначених державних службовців відповідно до частини п’ятої статті 

10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»: «У період дії воєнного стану 

особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого 

самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби 

або суб’єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, 

районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без 

конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, 

заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують 

наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами 

законодавства, встановленими щодо відповідних посад»; 

граф 43 – 45: 

кількість звільнених державних службовців з початку року, у тому числі чоловіків та 

жінок, зазначається інформація про звільнених державних службовців з початку року – у 

період з 01 січня до 31 грудня (включно) 2022 року; 

граф 46 – 48: 

кількість звільнених державних службовців, які призначені без конкурсного відбору, 

зазначається інформація про звільнених державних службовців, із загальної кількості 

звільнених державних службовців (з графи 41), відповідно до частини п’ятої статті 10 

ЗУ «Про правовий режим воєнного стану»; 

граф 49 – 51: 

кількість державних службовців звільнених з посад державної служби у період дії 

воєнного стану, у тому числі чоловіків та жінок, зазначається інформація у період з 24 
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лютого до 31 грудня (включно) 2022 року, із загальної кількості звільнених державних 

службовців (з графи 43), крім тих, які зазначені у графі 46 (тобто, крім державних 

службовців, які були призначені без конкурсного відбору та звільнені у даний період). 

графи 53: 

кількість звільнених державних службовців, які перебували у відпустці для догляду 

за дитиною у період воєнного стану, зазначається інформація про звільнених державних 

службовців, із загальної кількості звільнених державних службовців які перебували у 

відпустці для догляду за дитиною у період воєнного стану (з графи 43). 

_________________________________________ 


