
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ 

щодо здійснення протягом І-ІІІ кварталів 2022 року контролю за 

дотриманням умов реалізації громадянами права на державну службу, 

попередження виникнення порушень Закону України 

«Про державну службу» 

 

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 13 Закону України «Про 

державну службу», Положення про Національне агентство України з питань 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

01 жовтня 2014 року № 500, Порядку здійснення Національним агентством 

України з питань державної служби, його територіальними органами контролю 

за додержанням визначених Законом України «Про державну службу» умов 

реалізації громадянами права на державну службу, затвердженого наказом 

Національного агентства України з питань державної служби від 10 вересня 

2020 року № 168-20, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 

2020 року за № 982/35265 (далі – Порядок № 168-20)), та Плану проведення 

Національним агентством України з питань державної служби та його 

територіальними органами заходів контролю у 2022 році, затвердженого 

Головою Національного агентства України з питань державної служби  

21 грудня 2021 року (далі – План заходів контролю у 2022 році) НАДС 

здійснено 49 заходів контролю. 

З урахуванням Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 

«Про введення воєнного стану в Україні» з лютого 2022 року було тимчасово 

призупинено та з червня 2022 року поновлено виконання Плану заходів 

контролю у 2022 році. 

Наказом НАДС від 01 липня 2022 року № 52-22, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 23 серпня 2022 року за № 961/38297, до Порядку 

№ 168-20 внесені зміни.  

Так, відповідно до пункту 2 розділу ІІ зазначеного Порядку, Головою 

НАДС або особою, яка виконує його обов’язки, до плану заходів контролю 

вносяться зміни, зокрема, у таких випадках: введення воєнного стану чи 

надзвичайного стану в Україні; відсутності організаційних або технічних умов 

для надання та аналізу інформації та копій документів необхідних для 

здійснення заходу контролю, відсутність доступу до майна об’єкта або суб’єкта 

заходу контролю, що виникли внаслідок бойових дій; перебування об’єкта або 

суб’єкта заходу контролю в районі проведення воєнних (бойових) дій або які 

перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). 

На виконання пункту 3 Окремого доручення Голови НАДС від 08 вересня 

2022 року № 22-22/ОД територіальними органами НАДС надані пропозиції 

щодо внесення змін до Плану проведення заходів контролю у 2022 році, за 

результатами опрацювання яких підготовлено проект Плану проведення 
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Національним агентством України з питань державної служби та його 

територіальними органами заходів контролю у 2022 році зі змінами. 

Протягом І-ІІІ кварталів 2022 року заходи контролю були здійснені в 

Державній аудиторській службі України, Національній раді України з питань 

телебачення та радіомовлення, територіальних органах Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

територіальних органах Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, територіальних органах Державної екологічної 

інспекції України, окремих структурних підрозділах зі статусом юридичної 

особи публічного права у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, 

Волинській, Рівненській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, 

Закарпатській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, 

Чернівецькій, Полтавській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Черкаській 

обласних державних адміністраціях. 

За результатами зазначених заходів встановлено 326 невідповідностей та 

порушень вимог Закону. Серед них: з питань організаційно-правових засад 

реалізації державної політики у сфері державної служби 103; вступу на 

державну службу 77, її проходження 129 та припинення 17. 
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У зв’язку із виявленими порушеннями, керівникам державних органів 

внесено пропозиції щодо:  

- усунення невідповідностей та порушень Закону, припинення дій 

або бездіяльності, що містять ознаки порушень, притягнення до 

відповідальності осіб, причетних до їх вчинення;  

- забезпечення контролю за дотриманням виконавської та службової 

дисципліни, у тому числі, шляхом поєднання методів переконання, виховання і 

заохочення із заходами дисциплінарної відповідальності;  

- поліпшення стану роботи з реалізації державної політики у сфері 

державної служби, організації додаткового вивчення та забезпечення 

неухильного дотримання вимог законодавства про державну службу. 

За результатами проведеного аналізу інформації щодо здійснення 

протягом І-ІІІ кварталів 2022 року контролю за дотриманням умов реалізації 

громадянами права на державну службу, попередження виникнення порушень 

Закону України «Про державну службу» підготовлено огляд характерних 

порушень державними органами вимог Закону, а також інших нормативно-

правових актів в частині організаційно-правових засад реалізації державної 

політики у сфері державної служби, вступу на державну службу, її проходження 

та припинення (додається). 

Результати аналізу інформації буде враховано при підготовці звітної та 

аналітичної інформації у поточному році, а також, відповідно до пункту 3 

розділу V Порядку № 168-20, може бути використано при наданні звітної, іншої 

аналітичної інформації Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради 

України та Секретаріату Кабінету Міністрів України, у тому числі при 

підготовці річних звітів та плануванні проведення наступних заходів контролю. 

         

 Додаток: на 6 арк. 

 

 

______________________________ 


