
 

З методичним матеріалом можна 

ознайомитися на сайті Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області за посиланням: 

http://just.cg.gov.ua/ 
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В період з квітня 2014 року по 30 

квітня 2018 року в Україні тривала 

Антитерористична операція (далі – АТО), 

яка змінилася 30 квітня 2018 року на 

операцію Об’єднаних сил. 

Державні службовці також 

приймали участь в АТО і тепер виникає 

питання зарахування періоду служби в 

АТО у стаж державної служби. 

 Стаж державної служби надає право 

на встановлення державному службовцю 

надбавки за вислугу років, надання 

додаткової оплачуваної відпустки. 

 Переглянемо як враховується цей 

період відповідно до законодавства про 

державну службу, чинного на час дії 

Закону України «Про державну службу» 

від 16 грудня 1993 року № 3723-XII (із 

змінами) (далі – Закон І) та Закону України 

«Про державну службу» від 10 грудня 2015 

року № 889-VIII (із змінами) (далі – Закон 

ІІ), який набрав чинності з 01.05.2016. 

 До 30.04.2016 під час дії Закону І 

стаж державної служби обчислювався 

згідно Порядку обчислення стажу 

державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 03.05.1994 № 283 (із змінами) (далі – 

Порядок І). Так, абзацом 6 пункту 3 

Порядку І передбачено, що час 

проходження військовослужбовцями 

військової служби, протягом якого особа 

брала участь в антитерористичній операції 

в особливий період включається до стажу 

державної служби у трикратному розмірі. 

Відповідно до пункту 8 розділу ХІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону ІІ стаж державної служби за 

періоди роботи (служби) до набрання 

чинності цим Законом обчислюється у 

порядку та на умовах, установлених на той 

час законодавством.  

Після набрання чинності Законом ІІ з 

01.05.2016 стаж державної служби 

обчислюється згідно Порядку обчислення 

стажу державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2016 року № 229 (далі – Порядок 

ІІ). Однак, ні в статті 46 Закону ІІ, яка 

передбачає періоди, що зараховуються до 

стажу державної служби, ні в Порядку ІІ не 

містяться норми, за якою строк участі в АТО 

в особливий період зараховували б до стажу 

державної служби у збільшеному розмірі.  

 Частиною 1 статті 58 Конституції 

України передбачено, що закони та інші 

нормативно-правові акти не мають зворотної 

дії в часі, крім випадків, коли вони 

пом'якшують або скасовують 

відповідальність особи.  

 Конституційний Суд України своїм 

рішенням від 09.02.1999 № 1-рп/99 по справі 

№ 1-7/99 щодо офіційного тлумачення 

положення частини першої статті 58 

Конституції України (справа про зворотну 

дію в часі законів та інших нормативно-

правових актів) вказав, що дію нормативно-

правового акта в часі треба розуміти так, що 

вона починається з моменту набрання  цим 

актом чинності і припиняється з втратою ним 

чинності, тобто до події, факту 

застосовується той закон або інший 

нормативно-правовий акт, під час дії якого 

вони настали або мали місце. 

 Відповідно абзацу 2 пункту 1 статті 8 

Закону України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» від 20 грудня 1991 року № 2011-XII 

(із змінами) (далі – Закон про захист 

військовослужбовців) час перебування 

громадян України на військовій службі 

зараховується до їх стажу державної 

служби. 

 Таким чином: 

 - період проходження військової 

служби у зоні АТО до 01.05.2016 

зараховується в стаж державної служби 

згідно Порядку І в потрійному розмірі;  

 - після 01.05.2016 року діє Закон ІІ 

та Порядок ІІ, які не містять положень 

про пільговий порядок зарахування 

відповідної військової служби до стажу 

державної служби. 

 Звертаємо увагу, що відповідно до 

абзацу 2 пункту 1 статті 8 Закону про 

захист військовослужбовців час 

проходження військовослужбовцями 

військової служби в особливий період, що 

оголошується відповідно до Закону 

України «Про оборону України», 

зараховується до їх вислуги років, стажу 

роботи, стажу роботи за спеціальністю, а 

також до стажу державної служби на 

пільгових умовах у порядку, який 

визначається Кабінетом Міністрів України. 
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