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УДК 35.082 Н.М. Вапнярчук, головний спеціаліст 
Управління планування та координації' 

правових досліджень в УкраІНі 
АкадемГt правових наук України, м. Харків 

ОБМЕЖЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРИЙНЯПЯМ 
НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 

Надаючи всІм громадянам 

України рівне право доступу на 

державну службу, законодавець 

одночасно окреслює коло обме

жень, пов·язаних з прийняттям на 

неІ. Специфіка правового регу

лювання працІ державних служ-
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бовців полягає в тому, що воно, з 

одного боку, закріплює підвищені 

вимоги й обмеження до держав

них службовців, а з другого -
надає Ім додаткові (nорівняно з 

КзпП) пільги й соціальні гарантІЇ 

Питання про обмеження, по-
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в'язані з прийняттям на держав

ну службу тією чи інш'Jю мірою 

цослщжували такі науковці , як 

НО. Армащ М . І Іншин, В .М . Ма

нохін. О Ф. Ноздрачов Ю.М. Ста
рилов (Див.. 1 3-5; 8] та ін . Як 

зазначає Ю.М . Старилов, окрім 

прав та основних обов язків дер
жавні службовці , вступаючи на 

державну службу, добровільно 

nриймають встановлені законо

цавством обмеження й заборони. 
Правообмеження дпя них зумов

лені специфікою виконуваних 

державних функцій і службових 

повноважень[8, с 335] Головна 
мета таких обмежень - забезnе

чити ефективне функціонування 

державної служби й установити 

правові 11ерешкоди можливим 

зловживанням державних служ

бовців своїми посадовими повно

важеннями й належну реалізацІю 
іх прав та свобод, закріплених 
Конституцією [5, с. 21]. 

Гарантії невідцільні від обме

жень, що висуваються до осІб при 

прийнятті на державну службу. 

Сутність їх взаємозв'язку полягає 

в тому, що (а) держава безумов

но , не може обійтися без таких 

обмежень на зайняття відповід
них державних посад: (б) рівні 
гарантії можуть мати тІльки гро

мадяни, які належать до категорії 

тих. які задовольняють певні ви

моги й не підпадають під обме

ження; (в) обмеження повинні 

бути законні, гласні й вичерпнІ, 
оскільки безпосередньо стосу-
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ються nрава громадян на рівний 
цоступ до державної служби ; 
(г) вони в обов язковому порядку 

мають бути доведенІ до вІдома 

rромадян , які приймаються на 

державну службу ; (д) свою 

відповідність пред'явленим вимо

гам громадянин вправі доводити 

в незалежному відомстві, чим 

забезпечується право оскаржен

ня відмови в прийнятті на робо

ту. 

На державну службу не прий

маються: (1) громадяни. Rизнані 
у встановленому чинним законо

давством України порядку не
АІєздатними; (2) особи, які мають 
судимІсть, що є несумісною із зай

няттям nосади держслужбовця; 

{З) громадяни , які в результаті 

прийняття їх на державну служ

бу будуть безпосередньо підпо

рядковані або пІДЛеглі особам, які 

є їх близькими родичами чи сво

яками. 

Пропонуємо наш коментар 

щодо перелІчених осІб . 
1. Справа про визнання гро

мадянина недІєздатним може 

бути розпочата за заявою членів 

його сім 'ї, профспІлки чи іншою 

громадською організацією, проку
рора органу опіки й піклування, 

психіатричної лікувальної устано-

ви . 

Громадянин не може бути 

прийнятий на державну службу 
за наявності підтвердженого вис

новком медичної установи захво

рювання, що перешкоджає вико-

2008/98 



нан ню ним посадових обов'язків. 

Перелік захворювань, що не доз

воляють приймати осіб на держ

службу й обсяг обстеження по

винні затверджуватися МінІстер

ством охорони здоров'я України 

Така вимога не є порушенням 

прав громадян бо зумовлена 
складністю їх обов'язків і ВІдпові

дальністю за виконувану роботу. 

На виконання п . 2 постанови 
Кабінету Міністрів України «Про 

внесення доповнень до порядку 

розгляду nитань, nов'язаних з 

призначенням на посади та 

звільненням з посад керівників, 
застуnників керІвників централь

них органів виконавчої влади, а 

також голів місцевих державних 

адміністрацій» від 1 З листопада 
1999 р, N2 2081 [6· 1999 - Ng 46. 
- Ст. 271 наказом Мінохорони від 
1 О січня 2000 р. , N2 2 затвердже
но форму й Порядок видачі ме

дичної довідки про стан здоров'я 

зазначених у Постанові nретен

дентів на посади в державній 

службі . Однак вимоги щодо ста
ну здоров'я пред'являються 

тільки для окремих категорІй дер
жслужбовців, зокрема для кері

вників, заступників керівників цен

тральних органів виконавчої вла

ди, а також голrв місцевих дер

жавних адміністрацій. Ураховую

чи важnивість функцій, виконува

них державними службовцями, 

вважаємо за необхідне на зако

нодавчому рівні закріпити поло

ження про те, що при прийнятті 
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на будь-яку державну службу не

залежно від посади громадяни

нові належить nодавати медич

ний висновок про стан здоров'я. 
2. Будь-яка судимість, на 

нашу думку, незалежно від скла

ду злочину вже є несумІсною із 

зайняттям такої державної поса

ди. З метою отримання ВІдомос

тей про наявнІсть судимості що 

перешкоджає nрийняттю на дер

жавну службу керІвник державно

го органу зобов'язаний направи

ти відnовідний запит в органи 

внутрішніх справ за місцем nро

живання особи, яка оформлюєть
ся на роботу в Аержавний орган . 
Стосовно процедури отримання 

таких відомостей можна зауважи

ти, що вона розроблена й функці

онує в системі nравоохоронних 
органів Однак вважаємо доціль

ним їі поширення на всі інші дер
жавні органи й установи шляхом 
налагодження належних право

вих зв язків з інформативною ба

зою МВС України, а щодо відсут
ності обмежень у дієздатності -з 
відповідною медичною устано

вою {nсихоневрологічним дис

пансером). 

Ще в Концепції боротьби з 
корупцією на 1998-2005 роки [6. 
1998. -N~ 17. -Ст. 14] наголо
шувалося на необхідності ство

рення банку даних про осіб , які 

були засуджені за корупційні діян
ня або на яких за них накладаnо

ся адміністративне стягнення. з 

метою використання цієї інфор-
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мацїі для спеціальної nеревірки 

кандидатів на посади 1ержслуж

бовців і nрацівників , які вже зай

мають їх. Схоже nоложення 

міститься й у Концепції nодолан

ня коруnції в /країні «На шляху 
до доброчесності» [6 2006. -
NQ 37 - Ст. 2540], у ній зокрема. 
зазначається, що для розв'язан

ня зазначеної проблеми в орга

нах виконавчої влад~• потрІбно 

створити єдиний державний банк 
даних: (а) про осіб, які були за
суджені або притягалися до адмі
ністративної відповІДальності за 

коруnційні діяння, з ме""'ОЮ вико

ристання цих в•доN'остей nід час 

проведення сnецІальної пере

вірки кандидатів :1а посади дер
жавних службовців і працівниКІв 

які вже обіймають таю nосади; 

(б) про юридичних осіб (фінансові 

установи, суб 'єктів підприємниць

кої діяльності та ін.), nричетних до 

корупції. для заnобігання їх участІ 
у виконанні державних замов

лень 

Розnорядженням Кабінету 
Міністрів України від 15 серnня 
2007 р NQ 657 -р [7] затверджено 
План заходів щодо реалізації 

Концепції подолання коруnції в 

Україні «На шляху до доброчес
ності» на nерюд до 201 О року, 

n. 10 якого передбачає запровад
ження відповідно до вимог Зако

ну України «Про міліцію» єдино

го державного банку даних про 
осіб , яю засуджувалися або при

тягалися до відповідальності за 
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вчинення коруnційних діянь та 

інших nравоnорушень, пов'яза

них з ними , з класифікацією 
інформації за nрофесійною й 
територіальною ознакою для їі 

використання при проведенні 

спецІальної nеревірки кандидаТІв 

на посади держслужбовців і тих 

працівників , які вже працюють на 

таких посадах. Відnовідальними 

за виконання цього Плану при

значено МВС , СБУ ДПА. Голов
держслужба за участю Генераль

ної nрокуратури та Верховного 
Суду України Строк виконання -
друге півріччя 2007 р. - nерше 

півріччя 2008 р . Але, на жаль, 
маємо констатувати . що станом 
на 15 травня 2008 р. такого бан
ку даних немає Залишається 

тільки сnодіватися , що за час, що 
пишився до закінчення строку 

цей План у зазначеній частині 

буде виконано. При цьому варто 
зауважити , що 1 пютого 2008 р. 

Президент України в указі NQ80/ 
2008 р. «Про деякі заходи щодо 
вдосконалення формування та 

реалізації державної антикоруп
ційної ПОЛіТИКИ» [6: 2008 - NQ 5. 
- Ст. 184] наголосив на доціль
ності створення єдиного держав

ного реєстру юридичних і фізич

них осіб, які притяrалися до адмі

ністративної чи кримінальної 
відnовідальності за корупційні 

діяння . 

З. Законодавчий nриnис 

щодо третього обмеження пояс
нюється ймовІрністю вчинення 
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ними протиправних чи корупцій

них діянь nри сnільній роботі. За

борона nриймати на державну 
службу близьких родичів чи сво
яків стосується не тільки місця 

роботи в одному й •ому ж дер
жавному органі, а й у різних та

ких органах за умови, що їх служ

ба nов'язана з безnосередньою 

підnорядкованістю або підлеглІ

стю одним одному У Законі [2; 
1993. -N2 52. - Ст. 490] не конк
ретно саме вказано про це. а го

вориться про службу взагалі Вва

жаємо, що повинно це nоложен

ня охоnлювати й відносини дер

жавних органів між собою. Недо
пустимо очолювати 2 державних 
органи особами які знаходяться 

в родинних чи свояцьких відноси

нах (наnриклад, голова обласної 

адміністрацїІ й керівник обласно

го галузевого органу виконавчої 

влади) . 

Позбавлення npaea займати 
державну nосаду nолягає в забо

роні рішенням суду, що встуnив у 

законну силу громадянинові обійма
ти nевну nосаду nротягом відпо

відного строку. Згідно зі ст. 7 За
коку України «Про боротьбу з ко

рупцІєЮ» від 5 жовтня 1995 р [2; 
1995. - N2 34. - Ст. 266] держ
сnужбовець , який учинив ко
рупційне діяння , яке не містить 

складу злочину, не вправі займа

ти nосаду в державних органах чи 

іх аnаратІ nротягом 3-х років . На 

жаль . і у цьому Законі , як і в інших 

законодавчих актах України бра-
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кує чітких і зрозумілих вказівок 
щодо вирІшення питання про nо

рядок накладення на таких осіб 

адміністративного стягнення. в 

тому числі й у виді заборони зай

мати nосади в державному аnа

раті протягом 3-х років. Це. у свою 

чергу, призводить до помилок у 

роботі як виконавчих, так і судо

вих органів . 

У випадку, якщо подальше 

виконання трудових обов'язків 

пов 'язано з використанням 

інформації, яка становить дер
жавну таємницю, кандидат на 

посаду держслужбовця повинен 

пройти встановлену nроцедуру 

допуску до державної таємниці 

згідно із Законом України «Про 
державну таємницю» від 21 
січня 1994 р . [2; 1994. - N2 167. 
- Ст 93]. Державна таємниця -
це вид таємно!· інформації, що 

охоплює відомості у сфері оборо
ни, економіки науки й техніки , 
зовнішніх зносин, державної без

пеки й охорони nравопорядк~ 

розголошення яких може завда

ти шкоди національній безпеці 
України і які в порядку, встанов

леному чинним законодавством , 

визнані державною таємницею й 

підлягають охороні державою . 

Рішення про доnуск громадяни

на до державної таємниці прий

мається керівником державного 

органу Відмова особи від nроце
дури оформлення доnуску до тако·І 

інформацїі є підставою для відмо

ви в прийняпі на держслужбу. 
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За ст. 1 З Закону України «Про 
цержавну службу>> особа , яка 

претендує на зайняття посади 

цержавного службовця третьої 

сьомої категорій, подає за місцем 
майбутньої служби довідку про 

цеходи й зобов'язання фінансо
вого характеру (в тому числІ й за 

кордоном) щодо себе і членів 

своєї сім'ї . Особа-кандидат на 

зайняття посади держслужбовця 

першої і другої категорІй, подає 

також довідки про належні їй і 

членам їІ сім'ї нерухоме й цінне 

рухоме майно, вклади в банках і 

цінні папери Порядок подання 

зазначених вІДомостей установ

люється КабІнетом Міністрів Ук

раїни. Неnодання зазначених да

них є підставою для відмови гро

мадянинові в прийнятті на дер

жавну службу. Такі ж вимоги 

згідно ІЗ Законами «Про вибори 

народних депута-тів Укра·ІНИ» [2; 
2004. - N2 27-28. - Ст. 366) та 
«Про вибори Президента Украї

ни» [2; 1999. - N2 14. - Ст. 81) 
передбачені й щодо претендентів 

на політичні посади. Треба заува

жити, ЩО, на ВІДМІНУ ВіД УМОВ. ЩО 
пред'являються претендентам на 

держслужбу, інформація про дек

ларування доходів кандидатів на 

політичні посади підлягає обо

в'язковому оприлюдненню. 

Статтею 6 Закону Украіни 

«Про боротьбу з корупцією» пе

редбачено, що дані про доходи, 
ціннІ папери, нерухоме й цінне 
майно і вклади в банках посадо-
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вих осіб, зазначених у ч . 1 ст. 9 
Закону України «Про державну 

службу» , і членів їх сімей ПІдля

гають щорічній публікації в офіцій

них виданнях державних органів 
України. 

Реалізація названих обме
жень 1 дотримання вимог вирі
шується шляхом передбачення 

законодавством і нормативними 

актами переліку документів , по

цання яких є необхідним при 

прийнятті на держслужбу 

Згідно з Порядком розгляду 

питань, пов'язаних з призначен

ням на посади і звільненням з 
посад керІвників, заступників ке

рівників' центральних органів ви
конавчоі влади, урядових органів 

цержавного управління , держав

них ПІДПрИЄМСТВ Та ІХ Об ЄДНань, 

а також голів місцевих державних 

адміністрацій , затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів Ук

раїни від 1 З грудня 2001 р., N2 1658 
[6; 2002. - N2 51 . - Ст. 2275], до 
подання щодо призначення на 

посаду держслужбовця додають

ся оформлені згідно з вимогами 
й Порядком ведення особових 

справ державних службовців такі 
документи: (1) довідка про попе
редження стосовно встановлених 

законодавством обмежень для 

цержавних службовців, підписа

на особою, яка рекомендується 

на посаду, і кадровою службою; 
(2) довідка встановленої форми 
про наявність допуску до держав

ної таємниці; (З) довідка про оз-
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найомлення із Загальними прави

лами поведінки державного служ

бовця; (4) медична довідка про 
стан здоров'я та ін. 

Відповідно до ст.1 6 Закону 

України «Про державну службу» 
та ст. 5 Закону України «Про бо
ротьбу з корупцією» державні 
службовці не вправі виконувати 

роботу на умовах сумісництва. За 

змістом n. «б» ч. 1 ст. 5 останньо
го під такою вимогою слід розумі

ти виконання nрацівником крім 

основної ще й іншої оплачуваної 

роботи незалежно від укладен

ня трудового договору [2; 1995. 

- N2 34 -Ст. 266]. Не визнається 
сумісництвом наукова, викла

дацька і творча діяльність . Обме
ження поширюється тільки на 

трудову діяльність за сумісницт

вом , а не при суміщенні , як інко

ли трапляється. 

Держава наділила зазначе

них працівників державної служ

би широким колом повноважень, 

тому вказані обмеження не є яко

юсь дискримінацією щодо них. 

Вони були введені законодавцем. 

щоб запобігти корупції та зловжи

ванням серед державних служ

бовців. 
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