
ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

25 липня 2012 року постановою Кабінету Міністрів України № 666 
затверджено Порядок проведення службового розслідування. Порядок 
розроблено Національним агентством України з питань державної служби з 
метою реалізації Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VІ «Про 
державну службу» та на виконання завдань Національного плану дій на 2012 
рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 
року № 187/2012. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
проведення службового розслідування» набирає чинності одночасно з 
набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 року  
№ 4050-VІ «Про державну службу», тобто з 1 січня 2013 року. 

До набрання чинності цим Порядком, проведення службового 
розслідування стосовно державних службовців проводиться відповідно до 
Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
13 червня 2000 року № 950. 

Прийнятий Порядок проведення службового розслідування містить 
низку новел: 

- передбачено нову підставу проведення службового розслідування - за 
рішенням Нацдержслужби України у разі оскарження рішення керівника 
державної служби в державному органі щодо порушення наданих Законом 
України «Про державну службу» прав на державну службу або виникнення 
перешкод у їх реалізації; 

- передбачено утворення керівником державної служби в державному 
органі комісії у складі не менше семи осіб, яку очолює голова. 

Комісія з проведення службового розслідування стосовно державних 
службовців, які займають посади державної служби групи І утворюється 
суб’єктом призначення. До складу комісії включається представник 
Нацдержслужби України. 

У разі проведення службового розслідування у державному органі, 
штатна чисельність працівників якого не перевищує десяти осіб, склад 
комісії затверджує керівник державної служби в державному органі вищого 
рівня. У такому разі комісія формується з працівників державного органу 
вищого рівня та представників Нацдержслужби України. 

Під час проведення службового розслідування за рішенням суб’єкта 
призначення або керівника державної служби в державному органі до роботи 
комісії можуть залучатися відповідні фахівці. 

Порівняно з діючим Порядком проведення службового розслідування 
відповідно до новоприйнятого Порядку, більш чітко визначена процедура 



утворення комісії з проведення службового розслідування, організації її 
роботи і прийняття нею рішень, відводу та самовідводу голови або членів 
комісії у разі виникнення конфлікту інтересів, розширено коло прав та 
обов’язків голови та членів комісії, а також розширено перелік прав 
державного службовця, стосовно якого проводиться службове 
розслідування, зокрема можливість оскарження в установленому 
законодавством порядку висновків комісії з проведення службового 
розслідування. 

Зазначеним Порядком передбачено заборону втручання у діяльність 
комісії боку будь-яких осіб, в тому числі з боку посадової особи, за 
рішенням якої проводиться службове розслідування. 

За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службове 
розслідування не проводиться. 
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