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здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням керівників 
відповідних органів місцевого самоврядування393. Варто звернути 
увагу, що наведена класифікація категорій посад органів місцевого 
самоврядування є нормативною та визначається Законом «Про 
службу в органах місцевого самоврядування». Не виключено, що 
у процесі нормотворчості такий підхід може бути змінено.

8.3.2. Обов’язки та права службовця в органі місцевого 
самоврядування

Публічний службовець органу місцевого самоврядування вико-
нує покладені на нього обов’язки та користується правами, що 
визначені законодавчо. Посадова особа місцевого самоврядування 
має певний правовий статус, який становить собою сутність служ-
бових відносин. Він складається із сукупності прав, обов’язків, обме-
жень, заборон і відповідальності посадових осіб місцевого само-
врядування, передбачених чинним законодавством і гарантованих 
державою. Посадові особи місцевого самоврядування діють лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конститу-
цією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конститу-
цією України й законами України, актами Президента України і Кабі-
нету Міністрів України, актами Національного агентства України 
з питань державної служби а також актами органів місцевого само-
врядування.

Посадова особа місцевого самоврядування має певний правовий 
статус, який становить собою сутність службових відносин. Він скла-
дається із сукупності прав, обов’язків, обмежень, заборон і відпові-
дальності посадових осіб місцевого самоврядування, передбачених 
чинним законодавством і гарантованих державою. При цьому право-
вий статус кожного окремого службовця визначений спеціальним 
законодавством й деталізований у його функціональних обов’язках, 
затверджених керівником органу, де особа проходить таку публічну 
службу394. Варто зазначити, що основними складовими правого 
статусу службовців, а саме права та обов’язки посадових осіб 

393 Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р.  
№  2493-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 (дата звер-
нення: 05.02.2021 р.)
394 Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: навчальний посібник; за заг. ред. 
Р.С. Мельника. Київ: Ваіте, 2014. 376 с.
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визначені у окремому розділі Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування». Права та обов’язки публічного служ-
бовця органів місцевого самоврядування як обов’язкові складові 
правового статусу публічного службовця у конкретної особи з’явля-
ються після настання наступних умов: 1) складання особою присяги 
посадової особи місцевого самоврядування; 2) ухвалення органом 
місцевого самоврядування адміністративного акта про призна-
чення особи на посаду публічного службовця. При цьому зазначені 
умови мають розглядатися в сукупності, однак слід пам’ятати, що 
згідно із законодавством посадова особа місцевого самоврядування, 
яка вперше приймається на службу в органи місцевого самовряду-
вання, вважається такою, що вступила на посаду, з моменту скла-
дення присяги.

Набуті службовцем органу місцевого самоврядування права та 
обов’язки слід класифікувати на:

1) загальні – посадові особи органів місцевого самоврядування 
користуються правами та обов’язками людини та громадя-
нина, що закріплені у нормах Конституції України та загаль-
них законодавчих актах, що визначають порядок проходження 
служби в органах місцевого самоврядування. Посадові особи 
органу місцевого самоврядування відповідають перед люди-
ною за свою діяльність, утвердження й забезпечення прав 
і свобод людини є основним обов’язком держави в особі служ-
бовця органу місцевого самоврядування зокрема;

2) спеціальні – посадові особи органів місцевого самовряду-
вання реалізують права та обов’язки через адміністративні 
процедури щодо втручальної, сприяючої та забезпечувальної 
діяльності. Сукупність прав та обов’язків службовця залежить 
від виду органу місцевого самоврядування, місця цього органу 
в загальній ієрархії органів публічного управління, а також від 
посади публічного службовця, на яку його призначено395.

Однак варто звернути увагу, що на сьогодні, у випадку з’ясу-
вання правового статусу посадових осіб місцевого самовряду-
вання, у Законі «Про службу в органах місцевого самоврядування» 
першочергово законодавець закріпив саме обов’язки, а лише потім, 
у наступній статті, – права службовців. Тому вбачається правильним 

395 Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: навчальний посібник; за заг. ред. 
Р.С. Мельника. Київ: Ваіте, 2014. 376 с.
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при вивченні питання прав та обов’язків службовців органу місце-
вого самоврядування дотримуватися встановленої ієрархії. Однак 
слід пам’ятати, що у процесі правотворчості такий підхід може 
змінитися.

Під обов’язками посадової особи місцевого самоврядування 
розуміються зумовлені Конституцією України й чинним законо-
давством функції (основні дії), які складають у сукупності сутність 
професійної діяльності щодо забезпечення виконання повнова-
жень органів місцевого самоврядування. Зокрема, складовою право-
вого статусу службовців є існування правообмежень та заборон, що 
зумовлюються специфікою виконуваних ними завдань та функцій 
держави й службових повноважень. Так, основними обов’язками 
посадових осіб місцевого самоврядування є:

– додержання Конституції та законів України, інших норма-
тивно-правових актів, актів органів місцевого самовряду-
вання; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної 
діяльності органів місцевого самоврядування;

– додержання прав та свобод людини і громадянина;
– збереження державної таємниці, інформації про громадян, що 

стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, 
а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає 
розголошенню;

– постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення 
професійної кваліфікації;

– сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініці-
ативність і творчість у роботі;

– шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів 
місцевого самоврядування, турбота про високий рівень куль-
тури, спілкування і поведінки, підтримання авторитету орга-
нів та посадових осіб місцевого самоврядування;

– недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити 
інтересам місцевого самоврядування та держави396.

Принципово важливим для службовців органів місцевого само-
врядування є при виконанні обов’язків дотримуватися та забезпе-
чувати такі принципи, як законність, верховенство права, забез-
печення прав, свобод і законних інтересів громадян, своєчасність, 

396 Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. №  2493-
III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 (дата звернення: 
05.02.2021 р.)
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повнота, відкритість та ін. Адже недотримання та порушення вказа-
них принципів органами чи посадовими особами місцевого само-
врядування часто стають підставами оскарження відповідних дій 
чи бездіяльності в судовому порядку. Так, у практиці Європейського 
суду з прав людини є справа «Рисовський проти України», що розгля-
далася 2011 року, предметом було невиконання органами місцевого 
самоврядування судового рішення. Заявник стверджував, що органи 
влади безпідставно не виконали рішення суду, постановлене на його 
користь, втручались у його можливість володіти земельною ділян-
кою, а також що не було ефективних засобів юридичного захисту 
у зв’язку з цими скаргами 397.

Посадова особа місцевого самоврядування при виконанні своїх 
обов’язків має діяти в межах своїх повноважень і не може допускати 
їх перевищення. Варто пам’ятати, що повноваження органів місце-
вого самоврядування і, відповідно, посадових осіб, що представля-
ють такі органи, визначається Законом України «Про місцеве само-
врядування». Перевищення службових повноважень чи службових 
обов’язків у будь-якому разі мають негативні наслідки для служ-
бовця органу місцевого самоврядування. У той же час під переви-
щенням службових повноважень мають на увазі навмисні дії поса-
дової особи місцевого самоврядування, що явно виходять за межі 
прав і повноважень, наданих їй за посадою законом та нормативним 
актом органу місцевого самоврядування (статутом, положенням, 
інструкцією тощо). Перевищення посадових обов’язків також розу-
міють як дії посадової особи, що явно виходять за межі його повно-
важень і призвели до суттєвого порушення прав і законних інтере-
сів громадян або організацій чи інтересів суспільства та держави, 
що охороняються законом. У такому випадку варто звернутися до 
практики Європейського суду з прав людини у справі «Кочкіна та 
Кочкін проти України» від 10.09.2020 р. щодо невиконання рішення 
суду про реконструкцію прибудови до житла заявників – пору-
шення ст. 6 Конвенції, право на справедливий суд398. Варто звер-
нути увагу, що першочерговою підставою звернення до суду пози-
вачів було порушення щодо виконання власних повноважень, що 

397 Справа «Рисовський проти України» (Заяви № 29979/04). Рішення від 20.10.2011 р. / Євро-
пейський суд з прав людини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_854#Text (дата звер-
нення: 05.02.2021 р.)
398 Справа «Кочкіна та Кочкін проти України» (Заяви № 46311/08 та № 2973/10). Рішення від 
10.09.2020 р. / Європейський суд з прав людини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_
f37#Text (дата звернення: 05.02.2021 р.)
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регламентується ст. 30 «Повноваження в галузі будівництва» Закону 
України «Про місцеве самоврядування».

Посадова особа місцевого самоврядування має право:
– на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе став-

лення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
– на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, 

який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;
– на просування по службі відповідно до професійної освіти, 

результатів роботи та атестації;
– на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи 

умови праці;
– на соціальний і правовий захист;
– отримувати в порядку, встановленому законодавством, від 

відповідних органів державної влади, органів влади Автоном-
ної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпоряд-
кування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб 
матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх служ-
бових обов’язків;

– у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інфор-
мацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюва-
тися з іншими документами, що стосуються проходження нею 
служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від 
керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояс-
нення та давати особисті пояснення;

– вимагати проведення службового розслідування з метою 
спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або 
підозри щодо неї;

– захищати свої законні права та інтереси в органах державної 
влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах 
місцевого самоврядування та в судовому порядку399.

Окрім загальних прав, службовець органу місцевого само-
врядування отримує також права, які є похідними від завдань 
і функцій органу місцевого самоврядування, де він працює. Ці 
права визначаються в посадових інструкціях. Зокрема посадо-
вою інструкцією є документ, що видається з метою регламентації 

399 Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р.  
№  2493-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 (дата звер-
нення: 05.02.2021 р.)
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організаційно-правового статусу службовця, його конкретних 
завдань та обов’язків, прав, відповідальності, забезпечує умови для 
його ефективної роботи.

Варто також зазначити, що для наявності в певної особи загаль-
ного статусу громадянина необхідною є лише наявність між особою 
та державою політико-правового зв’язку громадянства, у той час як 
для набуття правового статусу посадової особи місцевого самовря-
дування необхідною є наявність складного (комплексного) юридич-
ного факту, тобто одразу декількох умов, при цьому юридичний 
склад цих умов є різним для різних категорій посадових осіб. Крім 
того набуття правового статусу посадової особи місцевого само-
врядування означає ухвалення (вступ) громадянина України на 
службу в органи місцевого самоврядування, яка для цих посадових 
осіб постає як найбільш загальна організаційно-правова форма їх 
діяльності та реалізації свого посадового статусу, а також наявність 
у такого громадянина додаткових прав і обов’язків, обмежень, пільг, 
можливість застосування до нього додаткових заходів відповідаль-
ності тощо.

8.3.3. Вступ на службу в органі місцевого самоврядування. 
Проходження служби в органі місцевого самоврядування 
і службова кар’єра

Право на службу в органах місцевого самоврядування мають 
громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політич-
них, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній 
території. На посаду можуть бути призначені особи, які мають відпо-
відну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою 
в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.

Ухвалення на службу в органи місцевого самоврядування має 
низку особливостей та безпосередньо здійснюється:

– на посаду сільського, селищного, міського голови, старости – 
у порядку, встановленому Законом «Про місцеве самовряду-
вання в Україні»;

– на посаду голови та заступників голови районної, районної 
у місті, обласної ради, заступника міського голови – секретаря 
Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, місь-
кої ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, 
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Київської та Севастопольської міських рад – через обрання 
відповідною радою;

– на посади заступників сільського, селищного, міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого спра-
вами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, 
міської, районної у місті ради – через затвердження відповід-
ною радою;

– на посади керівника секретаріату (керуючого справами) 
районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого 
апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управ-
лінь та інших працівників органів місцевого самоврядування – 
через призначення відповідно сільським, селищним, міським 
головою, головою районної, районної у місті, обласної ради 
на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою 
законодавством України400.

Аналізуючи норму законодавства, варто зазначити, що основним 
способом заміщення посад в органах місцевого самоврядування 
є конкурс. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової 
особи місцевого самоврядування має забезпечувати конститу-
ційне право рівного доступу громадян України до служби в орга-
нах місцевого самоврядування. Для проведення добору кандидатів 
на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самовря-
дування розпорядженням сільського, селищного, міського голови, 
голови районної, обласної ради утворюється конкурсна комісія 
у складі голови, секретаря і членів комісії. Очолює конкурсну комі-
сію заступник керівника органу місцевого самоврядування. На час 
відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відрядження, 
хвороба тощо) або за неможливості ним виконувати свої обов’язки 
функції голови конкурсної комісії виконує один із членів конкур-
сної комісії за рішенням членів комісії. На час відсутності секре-
таря конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) 
його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії за рішен-
ням голови комісії. До складу конкурсної комісії входять посадові 
особи органу місцевого самоврядування. Рішення про проведення 
конкурсу ухвалюється керівником органу місцевого самовряду-
вання або особою, яка здійснює його повноваження відповідно до 

400 Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р.  
№  2493-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 (дата звер-
нення: 05.02.2021 р.)



415

Розділ 8. Службове право
8.3. Правовий статус службовця в органі місцевого самоврядування

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за наяв-
ності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування 
в органах місцевого самоврядування. Особи, які подали необ-
хідні документи для участі в конкурсі, є кандидатами на зайняття 
вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

Конкурс проводиться поетапно:
1) публікація оголошення органу місцевого самоврядування про 

проведення конкурсу в засобах масової інформації;
2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь 

у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність вста-
новленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня 
посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів401.
Публікація оголошення про проведення конкурсу в засобах масо-

вої інформації, в пресі або поширення його через інші офіційні 
засоби масової інформації здійснюється не пізніше ніж за місяць до 
початку конкурсу та доводиться до відома працівників органу місце-
вого самоврядування, у якому оголошується конкурс. При заміщенні 
вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів 
Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється 
за іншою процедурою, а також у разі ухвалення сільським головою 
рішення про призначення осіб у межах одного органу місцевого 
самоврядування конкурс не оголошується. Особи, які бажають взяти 
участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії документи, що 
чітко визначаються в законі. Забороняється вимагати відомості та 
документи, подання яких не передбачено законодавством. Кадрова 
служба перевіряє подані документи на відповідність їх установле-
ним кваліфікаційним вимогам щодо ухвалення на службу в органи 
місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади 
посадових осіб виконавчих органів міської ради.

Іспит проводиться конкурсною комісією з метою об’єктив-
ного оцінювання знань і здібностей кандидатів на посаду поса-
дової особи місцевого самоврядування. Кадрова служба органу 
місцевого самоврядування за погодженням з головою конкурсної 
комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандида-
тів про місце і час його проведення. Під час іспиту перевіряються 

401 Федченко Л. Служба в ОМС : прийняття та звільнення. Методичні рекомендації та зразки доку-
ментів. Київ. 2018. 43 с. URL: https://decentralization.gov.ua/ uploads/library/file/187/Методичка_
служба_в_ОМС_final.pdf (дата звернення: 05.02.2021 р.)
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знання Конституції України, законів України «Про службу в орга-
нах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», 
а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних 
повноважень органу місцевого самоврядування та його структур-
них підрозділів.

Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, 
результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали 
іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакант-
них посад посадових осіб місцевого самоврядування. Інші канди-
дати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призна-
чення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії 
можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву 
органу місцевого самоврядування і впродовж року прийняті на 
вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу. 
Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандида-
тів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може реко-
мендувати цих кандидатів до кадрового резерву. Якщо жоден із 
кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття 
вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, оголо-
шується повторний конкурс. У той же час слід пам’ятати, що Закон 
«Про службу в органах місцевого самоврядування» визначив, що, 
власне, проведення конкурсу при прийнятті на службу в органи 
місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному 
законодавством України про державну службу. Тому слід пам’ятати, 
що на сьогодні рішення конкурсної комісії має рекомендаційний 
характер для керівника органу, який відповідно й ухвалює кінцеве 
рішення. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене в порядку 
та у строк, визначені законодавством.

У свою чергу переведення на рівнозначну або нижчу посаду 
в органах місцевого самоврядування, а також просування по службі 
посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадро-
вого резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкур-
сного відбору. Поряд із зазначеним не слід забувати, що голови 
районних, районних у містах, обласних рад, Київський і Севасто-
польський міський голова та міські голови (міст обласного і респу-
бліканського в Автономній Республіці Крим значення) мають право 
самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх 
помічників, радників, тобто патронатну службу.


