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НАДС в межах повноважень розглянув Ваше звернення та повідомляє.
Відповідно до статті 6 Закону України від 07 червня 2001 року № 2493-ІІІ «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закон № 2493-ІІІ) консультативне 

та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється 

центральним органом виконавчої влади з питань державної служби з урахуванням 

вимог чинного законодавства про місцеве самоврядування в Україні.
Статтею 1 Закону № 2493-ІІІ визначено, що служба в органах місцевого 

самоврядування - це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які 
займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію 

територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих 

повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.
Згідно зі статтею 2 Закону № 2493-ІІІ посадовою особою місцевого 

самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має 
відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого 

бюджету.
Відповідно до статті 3 Закону № 2493-III посадами в органах місцевого 

самоврядування є, зокрема: виборні посади, на які особи обираються або 

затверджуються відповідною радою; посади, на які особи призначаються сільським, 
селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на 

конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
Згідно з частиною першою статті 12 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський голова є головною 

посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання 

в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.
Статтею 20 Закону № 2493-ІІІ встановлено, що крім загальних підстав, 

передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого 
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самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом № 2493-ІІІ 
та іншими законами України.

Відповідно до частини третьої статті 75 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» порядок і випадки дострокового припинення повноважень 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальними громадами 

визначаються цим Законом та іншими законами.
Разом з тим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX затверджено 

Указ Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні».
Згідно з частиною першою статті 4 Закону України від 12 травня 2015 року 

№ 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон № 389-VIII)  

встановлено, що на територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії 
Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням 

запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, 
цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові 
адміністрації.

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону № 389-VIII військові адміністрації 
населених пунктів утворюються в межах територій територіальних громад, у яких 

сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи, та/або сільські, селищні, 
міські голови не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України 

повноваження, а також в інших випадках, передбачених цим Законом.
Військову адміністрацію населеного пункту (населених пунктів) очолює 

начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом 

України за пропозицією Генерального штабу Збройних Сил України або відповідної 
обласної державної адміністрації.

20 травня 2022 року набрав чинності Закон України від 12 травня 2022 року 

№ 2259-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування 

державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану».
Наразі начальником військової адміністрації населеного пункту (населених 

пунктів) може бути призначений відповідний сільський, селищний, міський голова.

Частиною сьомою статті 4 Закону № 389-VIII визначено, що безпосереднє 
керівництво військовими адміністраціями здійснюють їхні начальники.

Відповідно до частин другої, дев’ятої статті 9 Закону № 389-VIII Кабінет 

Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові 
адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані 
їм Конституцією України, Законом № 389-VIII та іншими законами України.

У разі затвердження сільським, селищним, міським головою тимчасової 
структури виконавчих органів сільської, селищної, міської ради для працівників, 
посади яких не включені до тимчасової структури, оголошується простій або 

здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду.
Рішення про затвердження тимчасової структури виконавчих органів сільської, 

селищної, міської ради втрачає чинність не пізніше ніж через 30 днів з дня припинення 

чи скасування воєнного стану, якщо ним не встановлено більш ранній строк втрати 

чинності.
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У період дії воєнного стану сільський, селищний, міський голова може 

призначати осіб на посади та звільняти з посад в органах місцевого самоврядування, 
керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери 

управління відповідного органу місцевого самоврядування, у порядку, визначеному 

частинами п’ятою, шостою статті 10 Закону № 389-VIII.

Згідно з частиною другою статті 10 Закону № 389-VIII у разі утворення 

військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) Верховна Рада України 

за поданням Президента України може прийняти рішення про те, що у період дії 
воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування начальник військової 
адміністрації, зокрема крім повноважень, віднесених до його компетенції Законом 

№ 389-VIII, здійснює повноваження сільської, селищної, міської ради, її виконавчого 

комітету, сільського, селищного, міського голови.

Апарат сільської, селищної, міської ради та її виконавчого комітету, інші 
виконавчі органи (з урахуванням абзацу третього пункту 1 цієї частини), комунальні 
підприємства, установи та організації відповідної територіальної громади 

підпорядковуються начальнику відповідної військової адміністрації.
Разом з тим, відповідно до частини десятої статті 10 Закону № 389-VIII особи, 

звільнені з посад державної служби та служби в органах місцевого самоврядування у 

період дії воєнного стану, протягом одного року після припинення чи скасування 

воєнного стану можуть бути прийняті на рівнозначні або нижчі посади державної 
служби та служби в органах місцевого самоврядування без проведення конкурсу.

Крім того, відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство економіки 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 

2014 року № 459, Мінекономіки є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує, серед іншого формування та реалізує державну 

політику у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, 
соціального діалогу. 

Окремо повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади мають лише роз’яснювальний (інформаційний) характер і не 

встановлюють правових норм.

З повагою

Голова                                                                                               Наталія АЛЮШИНА

Олена Завгородня 256-00-09

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n333
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n336

