
Урегульовано питання присвоєння рангів державним службовцям 
та визначення співвідношень між рангами державних службовців і 
рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими 
званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 680 «Питання 
присвоєння рангів державних службовців та визначення співвідношення між 
рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого 
самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими 
спеціальними званнями» розроблена відповідно до статті 27 Закону України 
від 17.11.2011 № 4050-VI «Про державну службу» (нова редакція) та на 
виконання підпункту 199.1.1.1. Національного плану дій на 2012 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» з метою 
урегулювання питання присвоєння рангів під час призначення на посаду 
державного службовця. 

Ранги присвоюються державним службовцям в індивідуальному 
порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та 
результатів роботи, а також одночасно з призначенням на посаду державної 
служби, а у разі встановлення випробування - після його закінчення. 

Черговий ранг у межах відповідної підгрупи посад державної служби 
присвоюється державному службовцю через кожні два роки з урахуванням 
оцінювання результатів його службової діяльності.  

Обов’язковою нормою для присвоєння чергового рангу державного 
службовця є результати оцінювання. У разі настання терміну присвоєння 
чергового рангу державному службовцю, який не проходив оцінювання 
результатів службової діяльності у відповідному органі державної влади, 
враховується інформація щодо результатів оцінювання з попереднього місця 
роботи на запит служби персоналу. 

Новелою прийнятого Порядку, є окремий розділ, який визначає 
співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб 
місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами 
та спеціальними званнями. 

Це дає право, під час прийняття на посаду державного службовця, 
особі, якій раніше було присвоєно ранг посадової особи місцевого 
самоврядування, військове звання, дипломатичний ранг чи спеціальне 
звання, присвоїти ранг державного службовця не нижче рангу посадової 
особи місцевого самоврядування, військового звання, дипломатичного рангу 
чи іншого спеціального звання, яке раніше було присвоєно. 

Співвідношення між рангами державних службовців і військовими та 
спеціальними званнями визначаються окремими додатками до постанови. 

Зазначені співвідношення застосовується лише під час призначення на 
посаду державного службовця. 
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