ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо врегулювання
статусу голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників»
Зміст положення (норми) чинного Закону України
“Про державну службу”
Стаття 3. Сфера дії цього Закону
<…>
3. Дія цього Закону не поширюється на:
1) Президента України;
2) керівника постійно діючого допоміжного органу,
утвореного Президентом України, та його заступників,
Постійного
Представника
Президента
України
в
Автономній Республіці Крим та його заступників;
3) членів Кабінету Міністрів України, перших
заступників та заступників міністрів;
4) Голову та членів Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення, Голову та членів
Антимонопольного комітету України, Голову та членів
Рахункової палати, Голову та членів Центральної виборчої
комісії, голів та членів інших державних колегіальних
органів;
5) Секретаря Ради національної безпеки і оборони
України та його заступників;
6) Голову Державного комітету телебачення і

Зміст відповідного положення (норми) Закону
України
“Про державну службу” з урахуванням законопроекту
Стаття 3. Сфера дії цього Закону
<…>
3. Дія цього Закону не поширюється на:
1) Президента України;
2) керівника постійно діючого допоміжного органу,
утвореного Президентом України, та його заступників,
Постійного Представника Президента України в Автономній
Республіці Крим та його заступників;
3) членів Кабінету Міністрів України, перших заступників
та заступників міністрів;
4) Голову та членів Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення, Голову та членів
Антимонопольного комітету України, Голову та членів
Рахункової палати, Голову та членів Центральної виборчої
комісії, голів та членів інших державних колегіальних
органів;
5) Секретаря Ради національної безпеки і оборони
України та його заступників;
6) Голову Державного комітету телебачення і

радіомовлення України та його заступників, Голову Фонду
державного майна України та його заступників, Голову
Національного агентства з питань запобігання корупції та
його заступників;
7) народних депутатів України; 8) Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини та його
представників;
9) службовців Національного банку України;
91) голів місцевих державних адміністрацій, їх перших
заступників та заступників;
10) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим
та його заступників, міністрів Автономної Республіки
Крим;
11) депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого
самоврядування;
11-1) суддів Конституційного Суду України;
11-2) постійного представника Кабінету Міністрів
України у Конституційному Суді України;
12) суддів;
13) прокурорів;
14) працівників державних органів, які виконують
функції з обслуговування;
15) працівників державних підприємств, установ,
організацій, інших суб’єктів господарювання державної
форми власності, а також навчальних закладів, заснованих
державними органами;

радіомовлення України та його заступників, Голову Фонду
державного майна України та його заступників, Голову
Національного агентства з питань запобігання корупції та
його заступників;
7) народних депутатів України; 8) Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини та його
представників;
9) службовців Національного банку України;
91) виключити
10) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим
та його заступників, міністрів Автономної Республіки Крим;
11) депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого
самоврядування;
11-1) суддів Конституційного Суду України;
11-2) постійного представника Кабінету Міністрів
України у Конституційному Суді України;
12) суддів;
13) прокурорів;
14) працівників державних органів, які виконують функції
з обслуговування;
15) працівників державних підприємств, установ,
організацій, інших суб’єктів господарювання державної
форми власності, а також навчальних закладів, заснованих
державними органами;
16) військовослужбовців Збройних Сил України та інших
військових формувань, утворених відповідно до закону;

16) військовослужбовців Збройних Сил України та інших
військових формувань, утворених відповідно до закону;
17)
осіб
рядового
і
начальницького
складу
правоохоронних органів та працівників інших органів, яким
присвоюються спеціальні звання, якщо інше не передбачено
законом;
18) працівників патронатних служб;
19) уповноважених з розгляду скарг про порушення
законодавства у сфері публічних закупівель.
<…>

17)
осіб
рядового
і
начальницького
складу
правоохоронних органів та працівників інших органів, яким
присвоюються спеціальні звання, якщо інше не передбачено
законом;
18) працівників патронатних служб;
19) уповноважених з розгляду скарг про порушення
законодавства у сфері публічних закупівель.
<…>

Стаття 6. Категорії посад державної служби
<…>
2. Встановлюються такі категорії посад державної
служби:
1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) –
посади:
Керівника Апарату Верховної Ради України та його
заступників;
керівника апарату (секретаріату) постійно діючого
допоміжного органу, утвореного Президентом України;
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

Стаття 6. Категорії посад державної служби
<…>
2. Встановлюються такі категорії посад державної
служби:
1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) –
посади:
Керівника Апарату Верховної Ради України та його
заступників;
керівника апарату (секретаріату) постійно діючого
допоміжного органу, утвореного Президентом України;
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;
керівників державної служби в інших державних
органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію
України, та їх заступників;
2) категорія "Б" – посади:
керівників та заступників керівників державних органів,
юрисдикція яких поширюється на територію Автономної
Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і
Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах,
міст обласного значення;
керівників державної служби у державних органах,
юрисдикція яких поширюється на територію Автономної
Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і
Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах,
міст обласного значення;
керівників та заступників керівників структурних
підрозділів державних органів незалежно від рівня
юрисдикції таких державних органів;

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, та їх заступників;
2) категорія "Б" – посади:
керівників та заступників керівників державних органів,
юрисдикція яких поширюється на територію Автономної
Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і
Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах,
міст обласного значення;
керівників державної служби у державних органах,
юрисдикція яких поширюється на територію Автономної
Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і
Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах,
міст обласного значення;
перших заступників голів місцевих державних
адміністрацій, заступників голів місцевих державних
адміністрацій;
керівників та заступників керівників структурних
підрозділів державних органів незалежно від рівня
юрисдикції таких державних органів;
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