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безпеки України дасть змогу здійснювати послідовну політику в екологіч-
ній сфері як на законодавчому рівні, так і в державному управлінні. 
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ЩОДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  
ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ В ЧАСТИНІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Розвиток суспільних та публічно-правових відносин в державі, а та-
кож євроінтеграційні процеси України вимагають активного реформування 
доктрини адміністративного права в цілому, та інституту державної служби 
зокрема. Тому, удосконалення чинного законодавства з питань державної 
служби має бути одним із основних завдань адміністративно-правових до-
сліджень та одним із першочергових завдань законодавця. Слід констатува-
ти, що із прийняттям нового Закону «Про державну службу» 2015 р., інсти-
тут державної служби України почав свій шлях євроінтеграційного станов-
лення та розвитку. Але, не дивлячись на активні законодавчі перетворення, 
на сьогодні є цілий ряд питань, які залишаються не вирішеними та спірни-
ми. Серед першочергових проблем державної служби, які потребують  
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вирішення є питання дисциплінарної відповідальності, зокрема щодо реалі-
зації дисциплінарного провадження та реалізації повноважень дисциплінар-
ної комісії. 

Так, ст. 69 Закону «Про державну службу» визначає, що для здійс-
нення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, 
характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворюється 
дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ [1]. При цьому, 
дисциплінарною комісією стосовно державних службовців, які займають 
посади державної служби категорії «А» є Комісія з питань вищого корпусу 
державної служби. З метою забезпечення виконання Комісією з питань ви-
щого корпусу державної служби своїх повноважень щодо здійснення дис-
циплінарного провадження для визначення ступеня вини, характеру і тяж-
кості дисциплінарного проступку, вчиненого державними службовцями, які 
займають посади категорії «А», утворюється комітет з дисциплінарних про-
ваджень щодо державних службовців, які займають посади державної слу-
жби категорії «А», який є робочим органом Комісії [2]. Дисциплінарну ко-
місію стосовно державних службовців, які займають посади державної слу-
жби категорій «Б» і «В», утворює керівник державної служби у кожному 
державному органі. Дисциплінарна комісія діє у складі не менше шести 
членів. До складу дисциплінарної комісії включаються державні службовці 
державного органу, представники виборного органу первинної профспілко-
вої організації з числа державних службовців, а в разі відсутності профспіл-
кової організації – представники державних службовців, обрані на загаль-
них зборах (конференції) державних службовців державного органу, а та-
кож можуть включатися представники громадських об’єднань, які мають 
досвід роботи у сфері державного управління, державної служби або за 
юридичним фахом. Строк повноважень членів дисциплінарної комісії ста-
новить три роки. Однак поряд із тим, слід констатувати, що Закон «Про 
державну службу» визначає формування складу, умови створення та вимоги 
до членів дисциплінарної комісії. Поза увагою законодавця залишаються 
питання, власне проведення службового розслідування та визначення пра-
вового статусу дисциплінарної комісії як суб’єкта дисциплінарного прова-
дження, яка наділена повноваженням щодо прийняття рішення у справі. 
Звертаючись до правової бази необхідно проаналізувати Порядок прове-
дення службового розслідування, стосовно осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або місцевого самоврядування, що затверджено По-
становою Кабінету Міністрів України ще у 2000 році. Нормативним актом 
визначається порядок реалізації дисциплінарного провадження в частині 
службового розслідування, однак, підзаконний акт не відповідає вимогам 
сьогодення та реформам інституту державної служби. Окрім того у багатьох 
питаннях протирічить новому Закону, зокрема, в частині визначення терміну 
проведення службового розслідування, порядку формування дисциплінарної 
комісії тощо. Виняток становить лише дисциплінарне провадження стосовно 
державних службовців, які займають посади державної служби категорії 
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«А», оскільки порядок проведення та правовий статус Комісії визначає По-
ложення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби [2]. 

Тому, враховуючи, що серед усіх видів юридичної відповідальності 
найбільш часто застосовується саме дисциплінарна, а вчинення дисциплі-
нарного проступку передбачає собою реалізацію дисциплінарного прова-
дження, у такому випадку нормативне вирішення питання порядку дисцип-
лінарного провадження та дисциплінарного розслідування є однією з пер-
шочергових проблем, що потребують вирішення. Урегулювання порядку 
дисциплінарного провадження має важливе значення як для забезпечення 
законності та дисципліни в державній службі, так і для забезпечення закон-
них прав та свобод державних службовців. Отже, варто зазначити, що на 
сьогодні в Україні активно впроваджуються заходи щодо покращення регу-
лювання дисципліни праці державних службовців. Останнім часом було 
прийнято ряд нормативно-правових актів, що безпосередньо стосуються 
цього питання, тому можна впевнено констатувати, що дисциплінарний 
процес поступово стає більш урегульованим і деталізованим. Проте деякі 
питання правового регулювання потребують перегляду та законодавчого 
вирішення з метою усунення недоліків на невідповідностей, а також з ме-
тою реалізації діючого Закону «Про державну службу». 
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