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спеціально підготовленими фахівцями, спроможними досягти високих 
результатів у своїй діяльності щодо забезпечення реалізації права 
територіальної громади на місцеве самоврядування та виконання окремих 
повноважень органів виконавчої влади, наданих їм законом.
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ЗМ ІН И  ІН СТИ ТУЦ ІЙ Н ОГО  ЗАБЕЗП ЕЧЕН Н Я КАДРО ВО Ї П О ЛІТИ КИ  В
П УБЛ ІЧН О М У УП РАВЛ ІН Н І

Недосконалість кадрової політики в публічному управлінні є однією з 
головних причин неефективності виконання органами публічної влади функцій, 
що зумовило настання ряду негативних тенденцій в українському суспільстві. 
Виклики сьогодення актуалізують необхідність оновлення системи 
взаємоузгоджених законів та підзаконних нормативно-правових актів, що 
сприятимуть забезпеченню ефективної кадрової політики в публічному 
управлінні України.

Кадрова політика в публічному управлінні передбачає цілеспрямовану 
стратегічну діяльність державного сектору, пов'язану з плануванням та 
прогнозуванням формування, професійного розвитку й раціонального 
використання управлінських кадрів у державному секторі, визначенням цілей і 
пріоритетів кадрової діяльності.

Восени 2019 року інституційне забезпечення кадрової політики в 
публічному управлінні зазнало суттєвих змін. Найбільш вагомою зміною, на 
наш погляд, є те, що, контракти з державними службовцями укладатимуть на 
строк до трьох років, з можливістю продовження на той же термін. Таким 
чином, державний службовець зможе перебувати на одній посаді не більше 
шести років.
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Зокрема з Закону України "Про державну службу" було вилучено статтю 
про вплив Кодексу законів про працю (КЗпП). Дана зміна, на наш погляд, є 
позитивною, оскільки посилання на КЗпП є однією з найбільших перепон у 
звільненні держслужбовців, оскільки дозволяло розірвати трудовий договір 
тільки після ухвали суду. Відповідно до змін, тепер КЗпП застосовується до 
держслужбовців тільки в разі, якщо закон про держслужбу посилається до 
нього. Закон суттєво розш ирює підстави для звільнення працівників. Адже досі 
навіть неефективних співробітників роками не могли звільнити через 
бюрократію, а держслужбовці високого рівня могли сховатись від звільнення у 
відпустці.Тепер, згідно з законом, у разі звільнення держслужбовців у період, 
коли вони перебувають на лікарняному або у відпустці, датою фактичного 
звільнення є день виходу на роботу. Закон також передбачає звільнення 
посадової особи при виявленні у неї громадянства іноземної держави, а не лиш е 
у разі його набуття під час проходження держслужби, як це було раніше.

Згідно нових інституційних вимог, заробітна плата державного 
службовця складається з посадового окладу, надбавки за  вислугу років та 
премій. М інімальний розмір посадового окладу не може бути нижчим двох 
розмірів прожиткового мінімуму, тобто 4014 гривень.

При цьому, для держслужбовців мають встановити ключові показники 
ефективності, які будуть прив’язані до наявності і розміру премії. Тобто на 
сьогодні встановлена залежність між продуктивністю праці та  преміальним 
фондом оплати праці державних службовців.
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Н АПРЯМ И ЗАЛУЧЕН Н Я П ІДП РИ ЄМ Н И Ц ЬКИ Х СТРУКТУР ДО
ВИ РІШ ЕН Н Я П РО БЛЕМ  ЕКО Н О М ІЧН О ГО  РОЗВИ ТКУ РЕГІОН У

Регулю вання розвитку та  підтримка підприємництва є однією із 
визначальних функцій публічного сектору загалом. Саме тому, пошук 
пріоритетних напрямів залучення підприємницьких структур до вирішення
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