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1. Загальні положення 
 

На даний час в Україні приділяється значна увага державній службі, як в 

зв’язку з набранням чинності з 01 травня 2016 року Законом України «Про 

державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі – Закон), так і з 

постійним акцентуванням уваги на її реформуванні та приведенні у 

відповідність до європейських стандартів. 

Закон надає нове поняття державної служби, визначаючи її як публічну, 

професійну, політично неупереджену діяльність із практичного виконання 

завдань і функцій держави, зокрема щодо: 

1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і 

регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому 

числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, 

стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів 

міжнародних договорів; 

2) забезпечення реалізації державної політики, виконання 

загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та 

інших нормативно-правових актів; 

3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг; 

4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням 

законодавства; 

5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за 

їх використанням; 

6) управління персоналом державних органів; 

7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених 

законодавством. 

Громадянин України, який займає посаду державної служби в органі 

державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - 

державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного 

бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо 

пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також 

дотримується принципів державної служби є державним службовцем. 

Належне функціонування державних органів беззаперечно пов’язано 

відповідним здійсненням державними службовцями своїх повноважень: 

сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки; виконувати 

рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, 

надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та 

законами України;  дотримуватися принципів державної служби та правил 

етичної поведінки; додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і 

протидії корупції; мати право на чітке визначення посадових обов’язків, 

належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення, 

відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону тощо. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Закон визначає в статтях 7 та 8 Закону права та обов’язки державного 

службовця. Зокрема, пунктом 5 частини 1 статті 7 Закону серед основних прав 

державного службовця передбачено його право на відпустки.   

Відповідно до статті 57 Закону державним службовцям надається 

щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо 

законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової 

допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати. 

Стаж державної служби дає право на встановлення державному 

службовцю надбавки за вислугу років та надання додаткової щорічної 

оплачуваної відпустки. Відповідно до частини 1 статті 58 Закону за кожний рік 

державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державної служби 

державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової 

оплачуваної відпустки. Починаючи з шостого року стажу державної служби ця 

відпустка збільшується на один календарний день за кожний наступний рік. 

Тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15 календарних днів. 

Відповідно до пункту 5 Порядку надання державним службовцям 

додаткових оплачуваних відпусток, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 270, додаткова відпустка 

надається державним службовцям одночасно із щорічною основною 

оплачуваною відпусткою або окремо від неї за згодою між державним 

службовцем і керівником державної служби в державному органі відповідно до 

затвердженого графіка відпусток.  

Відповідно до статті 59 Закону щорічні відпустки надаються державним 

службовцям у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю. 

На підставі вищезазначеного, зокрема, маємо зазначити наступні положення 

статті 79 Кодексу законів про працю України (із змінами) (далі – КЗпП) та 

статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 

504/96-ВР (із змінами) (далі – Закон про відпустки). Щорічні основна та 

додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються 

працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному 

підприємстві, в установі, організації. 

У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного 

терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до 

відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених частиною 7 статті 

10 Закону про відпустки - щорічні відпустки повної тривалості до настання 

шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному 

підприємстві за бажанням працівника надаються, зокрема: 

~ жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після 

неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або 

дитину-інваліда; 

~ інвалідам; 

~ чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю 

та пологами; 

~ особам, звільненим після проходження строкової військової, служби, 

військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, 
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військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної 

(невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на 

роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця 

проживання; 

~ сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи; 

~ працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають 

приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, 

курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою; 

~ працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю 

або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової 

компенсації; 

~ працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного 

(амбулаторно-курортного) лікування; 

~ в інших випадках, передбачених законодавством. 

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані 

працівникові в будь-який час відповідного робочого року. 

Черговість надання відпусток визначається графіками, які 

затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з 

виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником), і доводиться до відома всіх працівників. При складанні 

графіків ураховуються інтереси установи, особисті інтереси працівників та 

можливості їх відпочинку. 

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених 

графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним 

органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку 

відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну. 

Згідно частини 13 статті 10 Закону про відпустки щорічні відпустки за 

бажанням працівника в зручний для нього час надаються, зокрема: 

- інвалідам; 

- жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї; 

- жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-

інваліда; 

- одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); 

опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично 

виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків; 

- дружинам (чоловікам) військовослужбовців; 

- ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною; 

- ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- в інших випадках, передбачених законодавством. 

Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається 

на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина 

становитиме не менше 14 календарних днів. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


 5 

 

2. Порядок відкликання державних службовців  

із щорічних відпусток 

 

Відкликанню державних службовців із щорічних відпусток присвячена 

стаття 60 Закону.  

Так, відповідно до частини 1 статті 60 Закону для виконання невідкладних 

завдань державні службовці, які займають посади категорії «А», можуть бути 

відкликані із щорічної основної або додаткової відпустки за стаж державної 

служби, передбаченої частиною 1 статті 58 цього Закону, за рішенням суб’єкта 

призначення, а державні службовці, які займають посади категорій «Б» і «В», - 

за наказом (розпорядженням) керівника державної служби. 

Конкретизуємо наступні поняття вищезазначеного положення 

законодавства.   

Категорії посад «А», «Б» та «В» державних службовців визначені статтею 6 

Закону. Так: 

 1) до категорії «А» (вищий корпус державної служби) належать посади: 

▫ Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, 

державних секретарів міністерств; 

▫ керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами 

Кабінету Міністрів України, та їх заступників; 

▫ керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, 

вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої 

ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх 

заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його 

заступників; 

▫ голів місцевих державних адміністрацій; 

▫ керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція 

яких поширюється на всю територію України; 

2) до категорії «Б» належать посади: 

٠ керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів 

України та їх заступників; 

٠ керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, 

керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних 

підрозділів, їх заступників; 

٠ заступників голів місцевих державних адміністрацій; 

٠ керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників 

структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників; 

٠ заступників керівників державної служби в інших державних органах, 

юрисдикція яких поширюється на всю територію України; 

3) до категорії «В» - інші посади державної служби, не віднесені до 

категорій «А» і «Б». 

Суб’єкт призначення – це державний орган або посадова особа, яким 

відповідно до законодавства надано повноваження від імені держави 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran80#n80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19?nreg=889-19&find=1&text=%E2%B3%E4%EA%EB%E8%EA%E0%ED&x=6&y=6#n659
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran86#n86
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran92#n92
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призначати на відповідну посаду державної служби в державному органі та 

звільняти з такої посади;  

Керівник державної служби (керівник державної служби в державному 

органі) – це посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в 

державному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення 

повноважень з питань державної служби та організації роботи інших 

працівників у цьому органі. 
 

Процедуру відкликання державних службовців із щорічних відпусток 

викладено у Порядку відкликання державного службовця із щорічної 

відпустки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

25.03.2016 р. № 230 (далі – Порядок). 

Пункт 2 Порядку чітко зазначає допустимість відкликання державного 

службовця лише з щорічної основної оплачуваної відпустки і з щорічної 

додаткової оплачуваної відпустки (далі – щорічна відпустка).  

Підставою для відкликання державного службовця із щорічної відпустки є 

необхідність виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло 

бути відомо під час надання щорічної відпустки, за умови неможливості 

виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою. 

 Розглянемо, якими саме актами оформлюється відкликання з щорічних 

відпусток для відповідних категорій державних службовців:  

- відкликання із щорічної відпустки державного службовця, який займає 

посаду категорії "А", здійснюється за рішенням суб'єкта призначення, яке 

реалізується шляхом видання наказу (розпорядження); 

- відкликання із щорічної відпустки керівника державного органу або 

його заступника, який займає посаду державної служби категорії "Б", 

здійснюється за рішенням керівника державної служби органу вищого рівня, 

який є суб'єктом призначення, шляхом видання відповідного наказу 

(розпорядження); 

- відкликання із щорічної відпустки інших державних службовців, які 

займають посади категорії "Б" чи "В", здійснюється за рішенням керівника 

державної служби державного органу, яке приймається у формі відповідного 

наказу (розпорядження). 

Відповідно до пункту 5 Порядку рішення про відкликання із щорічної 

відпустки (далі - рішення про відкликання) приймається суб'єктом призначення 

або керівником державної служби стосовно: 

1) державного службовця, який займає посаду категорії "А", за наявності: 

ініціативи суб'єкта призначення; 

обґрунтованого подання керівника державної служби відповідного 

державного органу; 

2) державного службовця, який займає посаду категорії "Б" чи "В", за 

наявності: 

ініціативи керівника державної служби органу вищого рівня, який є 

суб'єктом призначення щодо керівника державного органу або його 

заступника; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/230-2016-%D0%BF/paran9#n9
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ініціативи керівника державної служби щодо керівників самостійних 

структурних підрозділів та інших державних службовців, які безпосередньо 

йому підпорядковані; 

обґрунтованого подання керівника самостійного структурного підрозділу 

на підставі повідомлення безпосереднього керівника про необхідність 

відкликання державного службовця, який працює в такому структурному 

підрозділі. 

Проект наказу (розпорядження) про відкликання державного службовця 

готується службою управління персоналом державного органу, основні 

завдання та функції якої визначені в Типовому положенні про службу 

управління персоналом державного органу, затвердженому наказом 

Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 

47, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23.03.2016 р. за № 

438/28568.  

При підготовці наказу (розпорядження) є обов'язковим зазначення в 

ньому невідкладного завдання, яке стало підставою для відкликання 

державного службовця. 

Стосовно прийнятого рішення про відкликання та необхідності 

виконання невідкладного завдання служба управління персоналом державного 

органу повідомляє державному службовцю з використанням засобів 

телефонного та електронного (за наявності) зв'язку, а також поштового зв'язку 

не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до такого відкликання. 

У разі необхідності виконання особливо важливих завдань для 

відвернення стихійного лиха, захисту та/або збереження життя і здоров'я 

громадян, забезпечення захисту та/або відновлення прав чи інтересів людини 

або громадянина стосовно прийнятого рішення про відкликання служба 

управління персоналом державного органу повідомляє державному службовцю 

з використанням засобів телефонного та електронного (за наявності) зв'язку не 

пізніше ніж за 2 (два) календарні дні до такого відкликання. 

В день прибуття на роботу служба управління персоналом державного 

органу ознайомлює в установленому порядку державного службовця з наказом 

(розпорядженням) про його відкликання та надає завірену копію такого наказу 

(розпорядження). 

   У разі неможливості прибути на роботу у зв'язку із погіршенням стану 

здоров'я, складною транспортною обстановкою чи за наявності інших 

обставин, що ускладнюють прибуття на роботу, державний службовець 

повідомляє про виникнення таких обставин з використанням засобів 

телефонного або електронного (за наявності) зв'язку особу, яка прийняла 

рішення про відкликання, або службу управління персоналом державного 

органу чи безпосереднього керівника. 

Після закінчення відпустки державний службовець повинен подати до 

служби управління персоналом інформацію, документи, необхідні для 

підтвердження обставин, що ускладнили прибуття на роботу у зв'язку з 

відкликанням. 
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В зв’язку з відкликанням державного службовця з відпустки у нього 

залишається певна частина невикористаної відпустки і в цьому випадку 

відповідь на подальші дії надає частина 2 статті 60 Закону, яка передбачає 

наступне - частина невикористаної відпустки за погодженням з керівником 

державної служби надається державному службовцю у будь-який час 

відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році з 

відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з 

його відкликанням з відпустки. 
 

На відміну від державних службовців, відкликання з відпусток з 

щорічної відпустки працівників допускається за згодою працівника лише для 

відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх 

наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування 

майна підприємства, установи, організації з додержанням вимог частини 6 

статті 79 КЗпП і частини 3 статті 12 Закону про відпустки та в інших випадках, 

передбачених законодавством. Частиною 6 статті 79 КЗпП та частиною 3 статті 

12 Закону про відпустки передбачено, що поділ щорічної відпустки на частини 

будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що 

основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. 

Тобто,  відкликання з відпустки працівника допускається тільки за умов: 

1) згода працівника; 

2) основна безперервна частина відпустки (до відкликання або після 

нього) повинна становити не менше 14 календарних днів); 

3) невикористана частина щорічної відпустки повинна бути надана 

працівнику після закінчення дії причин, з яких працівника відкликано з 

відпустки. 

Так, частиною 4 статті 11 Закону про відпустки передбачено, якщо 

причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час 

її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після 

закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на 

інший період з додержанням вимог статті 12 Закону про відпустки, тобто, 

невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як 

правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення 

робочого року, за який надається відпустка.  

 

3. Відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця  

у зв’язку з його відкликанням з щорічної відпустки  
 

Згідно частини 3 статті 60 Закону порядок відшкодування 

непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із 

щорічної основної або додаткової відпустки затверджується Кабінетом 

Міністрів України. Безпосередньо Порядок відшкодування непередбачуваних 

витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням із щорічної 

основної або додаткової відпустки затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2016 № 231 (далі – Порядок відшкодування). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80?nreg=504%2F96-%E2%F0&find=1&text=%E2%B3%E4%EA%EB%E8%EA%E0%ED&x=1&y=6#n145
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/231-2016-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/231-2016-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/231-2016-%D0%BF/paran9#n9
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 Порядок відшкодування визначає саме механізм відшкодування 

непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням 

із щорічної основної або додаткової відпустки (далі - непередбачувані 

витрати). 

Відповідно до пункту 2 Порядку відшкодування підставою для 

відшкодування непередбачуваних витрат є рішення про відкликання 

державного службовця із щорічних відпусток: 

1) для державного службовця, який займає посаду категорії "А", - наказ 

(розпорядження) суб’єкта призначення; 

2) для державного службовця, який займає посаду категорії "Б" чи "В", - 

наказ керівника державної служби або особи, яка виконує його обов'язки. 

Відшкодування непередбачуваних витрат здійснюється в разі 

відкликання державного службовця із щорічних відпусток під час його 

перебування в санаторно-курортному закладі, іншому місці відпочинку 

(лікування) як у межах України, так і за кордоном, у зв'язку з чим державний 

службовець змушений здійснити непередбачувані витрати, пов'язані з 

прибуттям на роботу. 

До непередбачуваних витрат, які підлягають відшкодуванню, належать: 

   1) у разі відкликання державного службовця до від’їзду на відпочинок 

(лікування): 

- витрати на придбання невикористаних проїзних документів; 

- витрати у зв'язку з розірванням цивільно-правових договорів щодо 

організації відпочинку (лікування); 

- витрати, пов'язані з бронюванням проїзних документів, місць 

проживання та надання інших послуг; 

- документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та 

перебування в місці відпочинку (оформлення візи, страхування, дозволів, 

сплати зборів тощо); 

   2) у разі відкликання державного службовця, який перебуває на відпочинку 

(лікуванні): 

- витрати на придбання невикористаних проїзних документів; 

- витрати, пов'язані із заміною проїзних документів чи придбанням нових 

(у разі неможливості повернути попередні проїзні документи), та інші витрати, 

пов'язані з поверненням до місця проживання залізничним, повітряним, водним 

і автомобільним транспортом загального користування (крім таксі); 

- витрати, пов'язані з невикористаними днями відпочинку (лікування) в 

разі неповернення (часткового повернення) коштів надавачем послуг, зокрема 

за цивільно-правовими договорами. 

Непередбачувані витрати відшкодовуються державному службовцю 

протягом 1 (одного) місяця з дня видання наказу (розпорядження) про 

відкликання державного службовця із щорічної відпустки на підставі його 

письмової заяви за умови наявності документів, що засвідчують обсяг таких 

витрат, зокрема проїзних документів або транспортних рахунків (багажних 

квитанцій), цивільно-правових договорів та рахунків (квитанцій), електронних 

квитків за наявності посадкового талона та документів про сплату рахунків, 
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отриманих із готелів (мотелів) або від осіб, що надають послуги з розміщення 

та проживання, зокрема за бронювання місць у місцях проживання, страхових 

полісів тощо. 

Особливо звертаємо увагу, що пунктом 6 Порядку відшкодування 

відзначено - відшкодування непередбачуваних витрат здійснюється в межах 

видатків, передбачених на утримання відповідної бюджетної установи. 
 

 В порівнянні в державними службовцями у разі відкликання працівника з 

відпустки відповідно до частини 3 статті 12 Закону про відпустки та частини 8 

статті 79 КЗпП  його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була 

нарахована на оплату невикористаної частини відпустки. 
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