
Актуальні питання проходження державної служби «Зміна 

істотних умов державної служби в порядку статті 43  

Закону України «Про державну службу» 
 

Відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про державну службу» (далі – 

Закон) зміною істотних умов державної служби вважається зміна: 

1) належності посади державної служби до певної категорії посад; 

2) основних посадових обов’язків; 

3) умов (системи та розмірів) оплати праці або соціально-побутового 

забезпечення; 

4) режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу; 

5) місця розташування державного органу (в разі його переміщення до іншого 

населеного пункту). 

Про зміну істотних умов служби керівник державної служби письмово 

повідомляє державного службовця не пізніш як за 30 календарних днів до зміни 

істотних умов державної служби, крім випадків підвищення заробітної плати. 

Якщо протягом 30 календарних днів з дня ознайомлення державного 

службовця з повідомленням про зміну істотних умов служби від нього не 

надійшли заяви, зазначені в абзаці другому цієї частини, державний службовець 

вважається таким, що погодився на продовження проходження державної служби. 

У разі незгоди державного службовця на продовження проходження 

державної служби у зв’язку із зміною істотних умов державної служби він подає 

керівнику державної служби заяву про звільнення на підставі пункту 6 частини 

першої статті 83 цього Закону або заяву про переведення на іншу запропоновану 

йому посаду не пізніш як за 30 календарних днів з дня ознайомлення з 

повідомленням про зміну істотних умов державної служби. 

Якщо державний службовець погодився на продовження проходження 

державної служби у зв’язку із зміною істотних умов державної служби керівник 

державної служби видає наказ (розпорядження) про зміну таких істотних умов. 

Окремо звертаємо увагу, що у разі згоди державного службовця на зміну 

істотних умов державної служби його переведення не відбувається. Переведення 

може мати місце лише у випадку відмови від зазначених змін і надання згоди цим 

державним службовцем на таке переведення на запропоновану у зв’язку з його 

відмовою іншу посаду державної служби. 

Зміною істотних умов державної служби не вважається зміна назви 

структурного підрозділу державного органу чи посади, не пов’язаної із зміною 

функцій державного органу та основних посадових обов’язків. 

При ліквідації державного органу, зміна істотних умов державної служби 

може наступити лише на час здійснення процедури ліквідації для державного 

службовця, на якого покладено додаткові обов’язки у зв’язку з ліквідацією. При 
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цьому ліквідація або реорганізація державного органу відбувається виключно на 

підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів України. 

Скорочення чисельності або штату державних службовців, ліквідація 

державного органу, реорганізація державного органу є підставою для припинення 

державної служби у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої рівноцінної 

посади державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції – іншої роботи 

(посади державної служби) у цьому державному органі відповідно до положень 

пункту 1 частини першої статті 87 Закону.   

Таким чином, зміна істотних умов державної служби в порядку статті 43 

Закону України «Про державну службу» (далі – Закон), може мати місце у 

випадку, якщо такі зміни стосуються посади, яку обіймає державний службовець, 

і після настання цих змін та надання ним відповідної згоди він буде обіймати 

фактично ту ж посаду, проте із відповідними змінами (зокрема, розширення або 

звуження кола посадових обов’язків, переміщення посади в інший структурний 

підрозділ державного органу, наслідком чого, серед іншого, є зміна назви посади).  

 

 

 


