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Про надання роз’яснення 

 

Шановний пане Олександре! 

 

Міністерство економіки України розглянуло Ваш інформаційний запит 
від 12.06.2021, що надійшов з Міністерства юстиції України листом  
від 16.06.2021 № 26101/ПІ-Л-2549/7.2.2, і в межах компетенції повідомляє. 

На території України відповідно до постанови Верховної Ради України 
від 12.09.1991 № 1545-ХІІ „Про порядок тимчасової дії на території України 
деяких актів законодавства Союзу РСР” в частині, що не суперечить 
Конституції та законам України, діє роз’яснення Держкомпраці СРСР  
і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.1965 № 30/39 „Про порядок оплати 
тимчасового заступництва”, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР  
і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.1965 № 820/39 (зі змінами та доповненнями, 
внесеними постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС  
від 11.12.1986 № 521/30-18) (далі – Роз’яснення).  

Пунктом 2 Роз’яснення передбачено, що призначення працівника 
виконуючим обов’язки за вакантною посадою не допускається. Таке можливо 
лише за посадою, призначення на яку відбувається за рішенням органу вищого 
рівня. 

Оскільки у Вашому запиті не зазначено категорію працівників щодо яких 
має застосовуватися Роз’яснення, надати конкретну відповідь немає 
можливості. 

Додатково інформуємо, що відповідно до статті 31 Закону України „Про 
державну службу” з метою безперебійного функціонування державного органу 
одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття 
вакантної посади державної служби до призначення особи на таку посаду 
суб’єкт призначення може прийняти рішення: 
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1) про тимчасове покладення виконання обов’язків за вакантною посадою 
державної служби категорії „А” на одного із заступників або на одного  
з керівників самостійних структурних підрозділів цього державного органу; 

2) про тимчасове покладення виконання обов’язків за вакантною посадою 
керівника самостійного структурного підрозділу на одного із державних 
службовців, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного 
органу; 

3) про тимчасовий розподіл обов’язків за іншими вакантними посадами 
державної служби між державними службовцями, які працюють у відповідному 
структурному підрозділі державного органу. 

Строк тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою 
державної служби не може перевищувати три місяці. На час виконання 
обов’язків за вакантною посадою державної служби здійснюється виплата, 
передбачена частиною четвертою статті 52 цього Закону, крім випадку 
покладення виконання обов’язків на відповідного заступника. 

Принагідно інформуємо, що виходячи зі змісту Закону України „Про 
доступ до публічної інформації” зазначений запит не належить до запиту  
на отримання публічної інформації. 

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-

правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють 
правових норм.  

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби  
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Мінекономіки мінімізує 
використання паперового документообігу, у зв’язку з чим відповідь Вам 
надається електронною поштою. 

 

 

З повагою 

 

Заступник Міністра  
економіки України                                                            Світлана ГЛУЩЕНКО 
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