
Аналітичний звіт по дисциплінарної відповідальності  

за 2021 рік   (категорія «Б») 

 
Ініційовано 1227 дисциплінарних проваджень 

Державна податкова служба України – 294 

Міністерство юстиції України – 161 

Державна служба України з питань праці  - 149 

 

Застосовано 564 дисциплінарних стягнень 

 

Закриття дисциплінарного провадження у зв”язку з відсутністю ДПр – 542. 

Виключено можливість застосування стягнення 60 (через вчинення діянь у стані крайньої 

потреби або необхідної оборони – 6;  у  випадку спливу строку давності – 54). 

Дострокове зняття дисциплінарного стягнення - 32 

 

Застосовані дисциплінарні стягнення 

1) зауваження - 132; 

2) догана - 390; 

3) попередження про неповну службову відповідність -  13; 

4) звільнення з посади державної служби - 29. 

 

Види дисциплінарних проступків 

 

1) порушення Присяги державного службовця - 4; 

2) порушення правил етичної поведінки державних службовців - 13; 

3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу - 0; 

4) дії, що шкодять авторитету державної служби - 5; 

5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної 

влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень – 

460; 

6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку - 41; 

7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу кримінального або 

адміністративного правопорушення - 20; 

8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця - 0; 

9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних 

особистих інтересах інших осіб - 1; 

10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що 

перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації 

про такі обставини, що виникли під час проходження служби-  0; 

11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої 

підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх 

виникнення - 0; 

12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин 

протягом робочого дня) без поважних причин –19; 

13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння - 0; 

14) Прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило 

порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше 

заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу 

кримінального або адміністративного правопорушення– 0; 

15) прийняття державним службовцем рішення, що суперечить закону або висновкам щодо 

застосування відповідної норми права, викладеним у постановах Верховного суду, щодо якого 

судом винесено окрему ухвалу – 1 . 


