ǥǮ

ǺǥǿȀ

ȁ

ǾǮ
ǦǻǶ

ǮǿǼȄ

ǥȍ

Ǹ

ɍɄɊȺȲɇȺ

Ȅ

ǌǝǚǢǃǌǢǃǫ ǘǃǝǞ ǟǖǜǌǄǙǔ
ǝǛǃǗǨǙǔǘǔ ǓǟǝǔǗǗǫǘǔ

Галузевий е-дайджест
Кадри та організація
роботи

проекту «Розробка курсу на зміцнення
місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)

Січень 2017
Новини
24 січня ЦВК прийнято постанову про призначення
перших виборів депутатів рад та сільських, селищних та
міських голів у 40 ОТГ Вінницької, Волинської, Донецької,
Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської,
Миколаївської,
Одеської
Полтавської,
Рівненської,
Сумської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей.
29 січня відбулися вибори старост у Бісковицькій ОТГ
Львівської області.
Уряд врегулював оплату праці працівників державних органів у 2017 році.
Прийнятим актом:
- установлено мінімальний розмір посадового окладу на посадах
державної служби з 1 січня 2017 року - 2000 гривень відповідно до
Закону України «Про державну службу»;
- підвищено посадові оклади державним службовцям та іншим
категоріям працівників державних органів від 5 до 27 відсотків;
- упорядковано віднесення посад державної служби до відповідних
груп оплати праці;
- визначено єдиний підхід щодо встановлення працівникам
державних органів матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та для
оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної
заробітної плати;
- визначено порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам патронатної служби та
працівникам державних органів, які виконують функції з обслуговування, у разі виникнення
права на її підвищення.
АМУ запропонувала доповнити законопроект «Про тимчасово окуповану територію
України»
У Верховній Раді перебуває на розгляді проект Закону України «Про тимчасово окуповану
територію України» (реєстр. № 3593-д від 19.07.2016 р.), внесений групою народних депутатів.
Ним, зокрема, передбачено після звільнення тимчасово окупованих територій обмежити
право на працю тих осіб, які під час окупації працювали в комунальному господарстві,
закладах середньої освіти і дошкільного виховання незалежно від того, чи брали вони активну
участь у антиукраїнській пропаганді, мобілізаційних заходах, організації протиправних
«референдумів», репресивних заходах щодо патріотично налаштованих місцевих жителів
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та військовополонених тощо. Тобто йдеться, фактично, про застосування принципу групової
відповідальності, що суперечить європейським принципам правової держави.
Виходячи з зазначеного, АМУ запропонувала доповнити законопроект додатковою статтею,
в якій визначити, що означає причетність особи до збройної агресії Російської Федерації
проти України, до діяльності органів окупаційної адміністрації та до сприяння тимчасовій
окупації України. Така причетність повинна відображатися в особистих діяннях особи на
шкоду конкретним державним інтересам України. А вже потім для справді причетних осіб
має бути передбачено покарання, в тому числі у вигляді заборон на професії.

Законодавство
1.У Верховній Раді 18 січня зареєстровано законопроект реєстр. № 5656 про внесення змін
до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо формування
персонального складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті
ради.
2. Кабінет Міністрів 25 січня прийняв розпорядження про схвалення Стратегії
реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, якою
передбачено заходи з децентралізації повноважень щодо забезпечення пожежогасіння від
державних органів до органів місцевого самоврядування, а також реалізація в 2017 році у
Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Тернопільській областях пілотних
проектів щодо вирішення цих питань в ОТГ.

Консультації

? Чи може депутат ради стати заступником сільського, селищного, міського голови?
може.
! Так,
Але треба мати на увазі, що:

Відповідно до частини третьої статті 51 закону «Про місцеве самоврядування в Україні»
заступник голови стає членом виконавчого комітету ради.
Відповідно до частини сьомої тієї ж статті того ж закону «на осіб, які входять до складу
виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги
щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим
Законом для сільського, селищного, міського голови».
Відповідно до частини четвертої статті 12 того ж закону «сільський, селищний, міський
голова не може бути депутатом будь-якої ради». Значить, відповідно до попередньої норми,
і заступник не може бути депутатом.
Таким чином, щоб стати заступником голови, депутат має скласти свій мандат.

визначається стаж служби в органах місцевого самоврядування в необхідних
? Як
випадках?

!

Відповідно до статті 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,
до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи
на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час
роботи в яких зараховується до стажу державної служби.
Стаж державної служби визначається відповідно до статті 46 Закону України «Про державну
службу» та Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів від 25.03.2016 № 229.
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встановлюється надбавка за вислугу років посадовим
? Як
самоврядування ? Яким законодавчим актом керуватись?

!

особам місцевого

при встановленні надбавки за вислугу років посадовим особам місцевого самоврядування
керуватися пунктом 4 частини третьої постанови Кабінету Міністрів від 09.03.2006 № 268,
а саме:
4) надбавку за вислугу років:
державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування у відсотках
до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (спеціальне звання) і залежно від
стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування в таких розмірах:
понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років
- 30, понад 25 років - 40 відсотків.

вступом в дію нового Закону України «Про державну службу» та закріплення
? Зів ньому
положення ст.22 п.6 «Під час передачі або делегування повноважень і
функцій від державного органу до органу місцевого самоврядування переведення
державного службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування
здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу в разі відповідності його
професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади та за
умови вступу на службу вперше за результатами конкурсу.» , виникло питання,
чи можна перевести людину з державної служби на службу в органах місцевого
самоврядування за звичайною процедурою (тобто так, як було раніше)?

!

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 3 чинного Закону України «Про державну
службу», дія цього закону не поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування.
Органи місцевого самоврядування мають далі керуватися у відповідній діяльності чинним
Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
Відповідно до абзацу четвертого статті 10 чинного Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», прийняття на службу в органи місцевого самоврядування «на
посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого
справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь
та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно
сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради
на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України».
Таким чином, поки ця норма залишається чинною, працівників, у тому числі державних
службовців, можна приймати на службу в органи місцевого самоврядування і за
процедурами, які застосовувалися досі.
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