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Шановна пані Світлано!

НАДС у межах повноважень розглянуло Ваш запит на інформацію 

від 13 квітня 2021 року, зареєстрований 13 квітня 2021 року за № 142/0/15-21, та 

повідомляє. 
Запит на інформацію, відповідно до частини першої статті 19 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), – це прохання особи до 

розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 

володінні. 
Відповідно до пунктів 71, 9  Положення про Національне агентство України з 

питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 01 жовтня 2014 року № 500, НАДС проводить моніторинг оплати праці 
державних службовців, веде облік кількісного та якісного складу державних 

службовців державних органів, їх апаратів (секретаріатів), інших органів, на яких 

поширюється дія Закону України «Про державну службу», проводить аналіз такого 

складу.
За результатами розгляду надаємо інформацію до питання 1 запиту: 

відповідно до наказу НАДС від 10 березня 2021 року № 45-21 «Про затвердження 

форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців» та 

Інструкції щодо її заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 

квітня 2021 року за № 419/36041, Звіт складають щокварталу станом на останній 

календарний день останнього місяця звітного періоду державні службовці 
державних органів, їх апаратів (секретаріатів), інших органів, на яких поширюється 

дія Закону України «Про державну службу» (далі – державні органи), а саме: 
1) апарати державних органів, у тому числі органи судової влади та 

прокуратури; 
2) підпорядковані державним органам територіальні органи;
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3) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, 
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (апарати та структурні 
підрозділи);

4) районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації 
(апарати та структурні підрозділи). 

Відповідно до розділу III Інструкції щодо заповнення форми звітності «Звіт про 

кількісний та якісний склад державних службовців», затвердженої вищезгаданим 

наказом, територіальні органи державного органу подають Звіт до державного 

органу вищого рівня, а державний орган вищого рівня, що має територіальні органи, 
перевіряє звіти на предмет актуальності, достовірності та повноти, узагальнює їх та 

подає до НАДС; районні, районні у містах Києві та Севастополі державні 
адміністрації складають звіт та подають до Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні 
державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 
перевіряють звіти на предмет актуальності, достовірності та повноти, узагальнюють 

їх та подають до НАДС.
Враховуючи викладене, надаємо наявну у НАДС інформацію про кількісний 

склад державних службовців обласних та районних державних адміністрацій станом 

на 31 грудня 2020 року (додається). 
До питання 2 запиту: надаємо інформацію по розмір середньої заробітної 

плати державних службовців в розрізі категорій персоналу (Б, В) та рівнів 

державного органу (4-й, 5-й) (додається). 
Водночас відповідно до повноважень, визначених пунктом 4 Положення про 

Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАДС не 

володіє і не зобов’язане володіти інформацією щодо кількості працівників 

патронатної служби та працівників, які виконують функції з обслуговування, а 

також розміру середньої заробітної плати цих працівників. 
Додатково інформуємо, що відповідно до частини першої статті 23 

вищезгаданого Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації 
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або до суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду 

здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Додаток: на 4 арк.

З повагою

Заступник Голови                              Андрій ЗАБОЛОТНИЙ

Марія Рачинська 278 49 25


