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Проблеми правового регулювання 
припинення службово-трудових 
відносин посадових осіб органів 

місцевого самоврядування 
 

Опраллі гдкійщка омків в Укоаїлі 
номихйз ніг гапймк номвдгдлля нм-
йірзфлзт, дкмлмкіфлзт ра агкіліпроа-
рзвлзт одсмок. Вігнмвіглм гм Пйалу 
жатмгів цмгм одайіжауії Кмлуднуії 
одсмокувалля кіпудвмгм пакмвоягу-
валля ра рдозрмоіайщлмї могаліжауії 
вйагз в Укоаїлі, жарвдогедлмгм омж-
нмоягедлляк Кабілдру Міліпроів 
Укоаїлз віг 22 вдодпля 2016 о. 
№ 688-о [7], ра омжнмоягедлля Кабі-
лдру Міліпроів Укоаїлз віг 25 емвр-
ля 2017 о. №1106 «Пом взкмлалля 
Угмгз ном апмуіауіы кіе Укоаїлмы, ж 
мглієї прмомлз, ра Євомндипщкзк 
Смыжмк, Євомндипщкзк пніврмваозп-
рвмк ж армклмї длдогії і їтлікз гдо-
еавакз-фйдлакз, ж ілхмї прмомлз» 
[8], Укоаїла вжяйа ла пдбд жм-
бмв’яжалля нозвдпрз фзллд жакмлм-
гавпрвм ном пйуебу в могалат кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля гм євомндипщ-
кзт пралгаорів.  

Оглзк іж пзпрдкмурвмоыыфзт 
дйдкдлрів одсмокувалля жажлафдлмї 
псдоз є пйуебмвм-роугмві віглмпзлз 
нмпагмвзт мпіб могалів кіпудвмгм па-
кмвоягувалля, прал водгуйывалля 
якзт ла галзи кмкдлр є гуед лзжщ-
кзк і таоакрдозжуєрщпя, жгдбійщхмгм, 
кмйіжіякз в ноавмжапрмпуваллі і лдмб-
тігліпры взкмозпралля жа алаймгієы 
жакмлмгавпрва ном гдоеавлу пйуебу. 
Нджваеаыфз ла рд, цм 7 фдовля 
2001 о. Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз 
нозилярм Закмл «Пом пйуебу в мо-
галат кіпудвмгм пакмвоягувалля» 
№2493 (гайі – Закмл № 2493) [3], 
якзи прав ноавмвмы бажмы гйя смо-
кувалля ра омжвзрку ущмгм взгу нуб-
йіфлмї пйуебз, лаоажі віл лд вігнмві-
гає нмродбак пщмгмгдлля і лажоійа 
лдмбтігліпрщ нозилярря лмвмгм км-
гзсікмвалмгм жакмлмгавпрва.  

Опмбйзвмї акруайщлмпрі лабуйз 
нзралля нознзлдлля пйуебмвм-
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роугмвзт віглмпзл нмпагмвзт мпіб 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
агед ноавмвд одгуйывалля галмгм 
ілпрзруру жлатмгзрщпя ла ндодрзлі 
роугмвмгм ра агкіліпроарзвлмгм ноа-
ва, цм, в пвмы фдогу, нозжвмгзрщ гм 
кмйіжіилмпрі ноавмвмгм одгуйывалля 
ра вігнмвіглзт номбйдк в ноакрзфліи 
гіяйщлмпрі. З мгйягу ла уд, кдрмы 
галмгм гмпйігедлля бугд алайіж фзл-
лмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм одгуйы-
валля ілпрзруру нознзлдлля пйуебм-
вм-роугмвзт віглмпзл нмпагмвзт мпіб 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
номдкрів Тоугмвмгм кмгдкпу ра ілхзт 
жакмлмгавфзт акрів в уіи псдоі, а ра-
кме акруайщла пугмва ноакрзка.  

Окодкі нзралля ноавмвмгм одгу-
йывалля нознзлдлля пйуебмвм-
роугмвзт віглмпзл нмпагмвзт мпіб 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля 
буйз нодгкдрмк гмпйігедлля ракзт 
вфдлзт в гайужі роугмвмгм ноава як 
М. І. Ілхзл, В. В. Ждолакмв, Л. І. Ла-
жмо, П. Д. Пзйзндлкм, С. М. Позйзн-
км, В. І. Помкмндлкм, М. М. Кйдкнао-
пщкзи, В. Л. Кмпрык, В. Я. Мауык, 
К. Ю. Мдйщлзк, О. І. Помудвпщкзи, 
В. Г. Рмралщ, В. С. Щдобзла, Г. І. Ча-
лзхдва, О. М. Яомхдлкм ра ілхзт 
вфдлзт.  

Взкйаг мплмвлмгм кардоіайу. 
Дзсдодлуіауія ноавмвмгм одгуйывал-
ля пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл нм-
пагмвзт мпіб могалів кіпудвмгм пакм-
воягувалля вігмбоаеаєрщпя ла взжла-
фдллі нігправ ра нмоягку нознзлдлля 
пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл: вмлз 
одгуйыырщпя як лмокакз Кмгдкпу 
жакмлів ном ноауы № 322-VIII віг 
10.12.1971 (гайі – КЗнП), рак і ноз-
нзпакз Закмлу № 2493 [21, c. 122].  

Алаймгіфлд нмймедлля ндодгба-
фдлм і ла жакмлмгавфмку оівлі: рак, 
вігнмвіглм гм Закмлу № 2493 коік 
жагайщлзт нігправ, ндодгбафдлзт Км-
гдкпмк жакмлів ном ноауы Укоаїлз, 
пйуеба в могалат кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля нознзляєрщпя ла нігправі і в 
нмоягку, взжлафдлзт Закмлмк Укоаї-
лз «Пом кіпудвд пакмвоягувалля в 
Укоаїлі», узк ра ілхзкз жакмлакз 
Укоаїлз, а ракме у оажі: нмоухдлля 
нмпагмвмы мпмбмы кіпудвмгм пакмв-

оягувалля Позпягз; нмоухдлля укмв 
одайіжауії ноава ла пйуебу в могалат 
кіпудвмгм пакмвоягувалля; взявйдл-
ля абм взлзклдлля мбправзл, цм нд-
одхкмгеаырщ ндодбуваллы ла пйуе-
бі, фз лдгмрозкалля взкмг, нмв'яжа-
лзт іж номтмгедлляк пйуебз в мога-
лат кіпудвмгм пакмвоягувалля; гмпя-
глдлля нмпагмвмы мпмбмы кіпудвмгм 
пакмвоягувалля гоалзфлмгм віку нд-
одбувалля ла пйуебі в могалат кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля [21, c. 124]. 

Дм жагайщлзт нігправ жвійщлдлля 
нмпагмвзт мпіб могалів кіпудвмгм па-
кмвоягувалля лайдеарщ нігправз, 
ндодгбафдлі праррякз 36, 40, 41 
КЗнП [23, c. 58]: ланозкйаг, уд км-
еурщ бурз угмга прмоіл; жакілфдлля 
промку; нозжмв абм впрун ноауівлзка 
ла віипщкмву пйуебу, ланоавйдлля ла 
айщрдоларзвлу (лдвіипщкмву) пйуебу; 
омжіовалля гмгмвмоу ж іліуіарзвз 
ноауівлзка (праррі 38, 39), ж іліуіарз-
вз кдоівлзка вігнмвіглмгм могалу 
кіпудвмгм пакмвоягувалля (праррі 40, 
41) абм ла взкмгу номспнійкмвмгм фз 
ілхмгм унмвлмваедлмгм ла нодгправ-
лзурвм роугмвзк кмйдкрзвмк могалу 
(прарря 45); ндодвдгдлля пйуебмвуя, 
жа имгм жгмгмы, в ілхзи могал, в 
упралмву, могаліжауіы абм ндодтіг ла 
взбмолу нмпагу; вігкмва пйуебмвуя 
віг ндодвдгдлля ла омбмру в ілху 
кіпудвіпрщ оажмк іж могалмк, упралм-
вмы, могаліжауієы, а ракме вігкмва 
віг номгмведлля омбмрз у жв'яжку іж 
жкілмы іпрмрлзт укмв ноауі рмцм [4]. 

Оред, нознзлдлля гії роугмвмгм 
гмгмвмоу (кмлроакру) ж нмпагмвзкз 
мпмбакз могалу кіпудвмгм пакмвоягу-
валля вігбуваєрщпя як жа жагайщлзкз, 
рак і жа гмгаркмвзкз нігправакз. Дм-
гаркмві нігправз ноякм нмв’яжалі ж 
пндузсікмы номтмгедлля пйуебз в 
могалі кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
вігнмвігайщлмпрі ракмї ндодг пупнійщ-
првмк ра гдоеавмы [10, c. 89]. На 
гукку М. І. Ілхзла, мжлафдлі жагайщлі 
і пндуіайщлі лмокарзвлі ноавзйа бу-
гурщ гіярз бійщх дсдкрзвліхд, якцм 
в праррі 40 КЗнП бугд ноякм жажла-
фдлм ном кмейзвіпрщ нознзлдлля 
роугмвзт ноавмвіглмпзл ж гдякзкз 
кардгмоіякз ноауівлзків жа гмгаркм-
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взкз, пндуіайщлм взжлафдлзкз у жа-
кмлат, нігправакз [9, c. 58] (уд нз-
ралля вгайм взоіхдлм ла оівлі номдк-
ру Тоугмвмгм кмгдкпу Укоаїлз 
№ 1658 віг 27.12.2014, в ф. 2 пр. 81 
вкажалм, цм Закмлакз кмеурщ бурз 
ндодгбафдлі гмгаркмві нігправз гйя 
нознзлдлля роугмвзт віглмпзл жа 
іліуіарзвмы омбмрмгавуя ж мкодкзкз 
кардгмоіякз ноауівлзків абм жа ндв-
лзт укмв (29.08.2019 о. уди номдкр 
жлмву був нмгалзи гм Вдотмвлмї Ра-
гз Укоаїлз)) [22]. 

Така е гукка вігмбоаедла і ла 
оівлі ілсмокауіилмгм йзпра Взцмгм 
агкіліпроарзвлмгм пугу Укоаїлз віг 
26.05.2010 о. № 753/11/13-10, в якм-
ку жажлафдлм, цм ніг фап взоіхдлля 
пнмоів жажлафдлмї кардгмоії ноімозрд-
рлзкз є лмокз пндуіайщлзт жакмлів, а 
лмокз роугмвмгм жакмлмгавпрва ніг-
йягаырщ жапрмпуваллы йзхд у взнаг-
кат, якцм лмокакз пндуіайщлзт жа-
кмлів лд водгуйщмвалм пніолзт віглм-
пзл, ра кмйз ном кмейзвіпрщ ракмгм 
жапрмпувалля ноякм жажлафдлм у пнд-
уіайщлмку жакмлі [11]. 

Ддцм нм-ілхмку нзралля нознз-
лдлля пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл 
нмпагмвзт мпіб могалів кіпудвмгм па-
кмвоягувалля взоіхдлм в номдкрат 
номсійщлмгм жакмлмгавпрва. Так, в 
номдкрі жакмлу ном влдпдлля жкіл гм 
Закмлу Укоаїлз «Пом пйуебу в мога-
лат кіпудвмгм пакмвоягувалля» 
№8369 віг 17.05.2018 о. ндодгбафдлм, 
цм пйуебмвуя кіпудвмгм пакмвоягу-
валля кмед бурз жвійщлдлм ж нмпагз 
у оажі вфзлдлля ракзт гзпузнйілао-
лзт номпрунків:  

1) бджвіглмплм лаявлмпрі лджля-
рзт абм лднмгахдлзт гзпузнйілаолзт 
пряглдлщ – у взнагку нмоухдлля 
Позпягз, взяв лднмвагз гм гдоеавз, 
гдоеавлзт пзквмйів Укоаїлз, Укоаї-
лпщкмгм лаомгу, рдозрмоіайщлзт гом-
каг ра їтліт пзквмйів, кіпудвмгм па-
кмвоягувалля, нмгалля ніг фап впру-
ну ла пйуебу в могалз кіпудвмгм па-
кмвоягувалля лдгмпрмвіолмї ілсмо-
кауії ном мбправзлз, цм ндодхкм-
геаырщ одайіжауії ноава ла пйуебу в 
могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
нмява пйуебмвуя кіпудвмгм пакмвоя-

гувалля ла пйуебі в лдрвдоджмку 
пралі, у пралі лаокмрзфлмгм абм рмк-
пзфлмгм пн’ялілля;  

2) номрягмк омку ніпйя мгмйм-
хдлля ракмку пйуебмвуы гмгалз, 
якцм вмла лд буйа жляра в упралмв-
йдлмку нмоягку – у взнагку лдгм-
розкалля ноавзй влуроіхлщмгм пйу-
ебмвмгм омжнмоягку, коік гіи абм 
бджгіяйщлмпрі; ндодвзцдлля пйуебм-
взт нмвлмваедлщ, якцм вмлм лд кіп-
рзрщ пкйагу жймфзлу абм агкіліпроа-
рзвлмгм ноавмнмоухдлля; взкмозп-
ралля нмвлмваедлщ в мпмбзпрзт 
(нозварлзт) ілрдодпат абм в лдноа-
вмкіолзт мпмбзпрзт ілрдодпат ілхзт 
мпіб, якцм вмлм лд кіпрзрщ пкйагу 
жймфзлу абм агкіліпроарзвлмгм ноа-
вмнмоухдлля; номгуй пйуебмвуя кіп-
удвмгм пакмвоягувалля (у рмку фзпйі 
вігпурліпрщ ла пйуебі бійщхд рощмт 
гмгзл номрягмк омбмфмгм гля) бдж 
нмваелзт нозфзл [17].  

Стмеі нмймедлля кіпрярщпя і в 
номдкрі Закмлу ном пйуебу в могалат 
кіпудвмгм пакмвоягувалля №1223 віг 
02.09.2019 о., жа взляркмк рмгм, пйу-
ебмвуя кмела жвійщлзрз номрягмк 
омку ніпйя нмндодгедлля ракмгм 
пйуебмвуя ном лднмвлу пйуебмву 
вігнмвігліпрщ, якцм вмлм лд буйм 
жлярм в упралмвйдлмку нмоягку, у 
взнагку нмоухдлля ноавзй дрзфлмї 
нмвдгілкз пйуебмвуів кіпудвмгм па-
кмвоягувалля; якцм вфзлдлм гії, цм 
хкмгярщ аврмозрдру пйуебз в мога-
лат кіпудвмгм пакмвоягувалля; лдвз-
кмлалля взкмг цмгм нмйірзфлмї лду-
ндодгедлмпрі пйуебмвуя кіпудвмгм 
пакмвоягувалля; лдвзкмлалля абм 
лдлайделд взкмлалля нмпагмвзт 
мбмв’яжків, акрів могалів гдоеавлмї 
вйагз, могалів кіпудвмгм пакмвоягу-
валля, омжнмоягедлщ, лакажів ра гм-
оуфдлщ кдоівлзків, нозилярзт у кд-
еат їтліт нмвлмваедлщ [19].  

Рмжгйягаыфз жагайщлі нігправз 
нознзлдлля пйуебмвм-роугмвзт віг-
лмпзл нмпагмвзт мпіб могалу кіпудвм-
гм пакмвоягувалля, мпмбйзву увагу 
пйіг нозгійзрз нзралляк йіквігауії 
фз одмогаліжауії нубйіфлмгм могалу ра 
пкмомфдлля храру вігнмвіглмгм мога-
лу.  
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Пзралля нознзлдлля пйуебз в 
могалі кіпудвмгм пакмвоягувалля 
влапйігмк йіквігауії нубйіфлмгм мога-
лу лмокакз пндуіайщлзт жакмлів лд 
водгуйщмвалі [9, c. 111]. Тмку ноз 
омжгйягі пноав вкажалмї кардгмоії жа-
прмпуваллы нігйягаырщ лмокз КЗнП 
[10, c. 59]. Рмжгйягаыфз пноавз ном 
жвійщлдлля нубйіфлмгм пйуебмвуя ж 
нмпагз у жв'яжку ж йіквігауієы нубйі-
флмї упралмвз, пугз нмвзллі, нм-
ндохд, ндодвіозрз лаявліпрщ фз віг-
пурліпрщ сакру йіквігауії ыозгзфлмї 
мпмбз нубйіфлмгм ноава жгіглм ж Кмл-
прзрууієы Укоаїлз ра фзллзк жакм-
лмгавпрвмк, нм-гоугд, впралмвзрз, фз 
везрм агкіліпроауієы нубйіфлмгм 
могалу впіт жупзйщ гйя ндодкіцдлля 
абм ндодвдгдлля нубйіфлмгм пйуебм-
вуя, фз ілхмгм имгм ноаудвйахру-
валля, як уд ноякм ндодгбафдлм ф. 2 
пр. 40 КЗнП [11]. 

Пмкажмвзк в ущмку віглмхдллі і 
пніо, в якмку кіпщкоага нозиляйа 
оіхдлля, вігнмвіглм гм якмгм взоі-
хдлм нознзлзрз хйятмк йіквігауії 
гднаоракдлр (цм кав праруп ыозгзф-
лмї мпмбз), у жв'яжку ж фзк урвмодлм 
лмві взкмлавфі могалз кіпщкоагз. 
Опмба, яка буйа нмпагмвмы мпмбмы 
ущмгм гднаоракдлру, буйа жвійщлдла, і 
жгмгмк мпкаоезйа уд жвійщлдлля в 
пугі. Пмпралмвмы Вдотмвлмгм Сугу у 
пкйагі Капауіилмгм агкіліпроарзвлмгм 
пугу (гайі – КАС ВС) віг 21 бдоджля 
2018 омку у пноаві №591/3057/16-а 
буйм впралмвйдлм, цм «…нмвігмк-
йдлля нмжзвафа ном жкілу в могаліжа-
уії взомблзурва і ноауі лайделзк 
фзлмк лд жгіиплываймпя. Факрзфла 
лаявліпрщ жкіл в могаліжауії взомблз-
урва і ноауі вігнмвігафдк лд гмвдгд-
ла, як і лд лагалм гмкажів ла нігрвдо-
гедлля лдкмейзвмпрі жбдодедлля 
іплуыфзт укмв ноауі. Поз ущмку, 
гмймва йіквігауіилмї кмкіпії ОСО-
БА_6 лд жабджндфзв нмжзвафа номнм-
жзуієы ном вакалрлу нмпагу…» [12]. 
У жв’яжку ж узк взкмгз нмжзвафа бу-
йз, жодхрмы, жагмвмйдлі.  

Поз пкмомфдллі фзпдйщлмпрі фз 
храру ноауівлзків у жв'яжку іж жкіла-
кз в могаліжауії взомблзурва і ноауі 
ндодваелд ноавм ла жайзхдлля ла 

омбмрі лагаєрщпя ноауівлзкак ж 
бійщх взпмкмы квайісікауієы і ном-
гукрзвліпры ноауі. Пдодвага в жайз-
хдллі ла омбмрі кмед лагаварзпя и 
ілхзк кардгмоіяк ноауівлзків, якцм 
уд ндодгбафдлм жакмлмгавпрвмк 
Укоаїлз (прарря 42 КЗнП). 

Нанозкйаг, в нмпралмві КАС ВС 
віг 19 фдовля 2019 омку у пноаві №2-
а-1648/11(2-а/215/15/16) (пноава 
прмпувайапя жвійщлдлля гмймвлмгм 
пндуіайіпра ж нзралщ жатзпру ноав 
пнмезвафів взкмлкмку Тдолівпщкмї 
оаимллмї у кіпрі оагз) вкажалм, цм 
мглмфаплм іж нмндодгедлляк ном 
взвійщлдлля нмжзвафкз, їи лд буйм 
жаномнмлмвалм емглмї вакалрлмї нм-
пагз, тмфа ракі вакалрлі нмпагз іплу-
вайз; ноз ущмку мбмв`яжмк нм ноауд-
вйахруваллы ноауівлзка нмкйага-
єрщпя ла вйаплзка ж гля нмндодгедл-
ля ном взвійщлдлля гм гля омжіовал-
ля роугмвмгм гмгмвмоу ра мтмнйыє 
вакалрлі нмпагз, які ж`явзйзпя в 
упралмві номрягмк впщмгм ущмгм ндоі-
мгу і які іплувайз ла гдлщ жвійщлдлля 
[13].  

Дзпкупіилзк є нзралля цмгм 
жвійщлдлля нмпагмвзт мпіб могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля жа н. 5 
пр. 41 КЗнП (нознзлдлля нмвлмва-
едлщ нмпагмвзт мпіб). Сйіг лагагарз, 
цм уя нігправа буйа влдпдла жакмлмк 
Укоаїлз «Пом влдпдлля жкіл гм гд-
якзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз 
цмгм жатзпру ноав ілвдпрмоів» 
№1255-VII, нмймедлля якмгм ланоа-
вйдлі ла нмкоацдлля укмв гйя жгіип-
лдлля ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі [1]. 

Раліхд в пугмвіи ноакрзуі гмкі-
луыфмы буйа нмжзуія, вігнмвіглм гм 
якмї гдоеавлі ра кмкулайщлі жакйагз 
мтмомлз жгмомв'я, мпвірз, пмуіайщлмгм 
жабджндфдлля рмцм є быгедрлзкз 
упралмвакз (жакйагакз) и у пвмїи 
гіяйщлмпрі лд кдоуырщпя жакмлмгавпр-
вмк ном гмпнмгаопщкі рмваозпрва. 
Тмку омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу 
ж ракзкз нмпагмвзкз мпмбакз жа н. 5 
пр. 41 КЗнП Укоаїлз є лдкмейзвзк 
(утвайа Взцмгм пндуіайіжмвалмгм 
пугу Укоаїлз ж омжгйягу узвійщлзт і 
козкілайщлзт пноав віг 13.05.2015 о. 
у пноаві №6-1188пв15) [22]. Ражмк ж 
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рзк, в нмпралмві Капауіилмгм узвійщ-
лмгм пугу Вдотмвлмгм Сугу віг 6  
фдовля 2018 омку у пноаві 
№537/3876/16-у вкажала ілха нмжз-
уія: роугмвд жакмлмгавпрвм лд кіпрзрщ 
емглзт взлярків цмгм нмлярря «нм-
пагмва мпмба» [16]. 

На лаху гукку, бдоуфз гм увагз, 
цм Закмл №1255-VII був нозилярзи 
ж кдрмы жатзпру ноав ілвдпрмоів, км-
ела нігпукуварз, цм гія лмокз н. 5 
пр. 41 КЗнП Укоаїлз омжнмвпыгеу-
єрщпя ла нмпагмвзт мпіб ыозгзфлмї 
мпмбз – взкмлавфмгм могалу рмваозп-
рва, фйдлів лагйягмвмї оагз акуімлдо-
лмгм рмваозпрва ра жагаймк нмпагмвзт 
мпіб бугщ-якмгм гмпнмгаопщкмгм рмва-
озпрва, а ракме ілхзт мпіб, лагійдлзт 
могаліжауіилм-омжнмоягфзкз фз аг-
кіліпроарзвлм-гмпнмгаопщкзкз сулк-
уіякз (жакмлмномдкрмк № 2221 віг 
24.02.2015 о. номнмлуєрщпя упулурз 
ыозгзфлу лдвзжлафдліпрщ кмйа нмпа-
гмвзт мпіб хйятмк смокуйывалля н. 
5 пр. 41 КЗнП Укоаїлз «нознзлдлля 
нмвлмваедлщ нмпагмвзт мпіб могалів 
уноавйілля гмпнмгаопщкзт рмваозпрв» 
[18]). 

Окодку пндузсіку кає нознз-
лдлля нмвлмваедлщ нубйіфлзт пйуе-
бмвуів жгіглм іж Закмлмк «Пом кіпуд-
вд пакмвоягувалля в Укоаїлі» віг 21 
роавля 1997 омку №280/97-ВР (гайі 
– Закмл №280/97-ВР).  

Згіглм іж пр.42 Закмлу №280/97-
ВР нмвлмваедлля пійщпщкмгм, пдйзц-
лмгм, кіпщкмгм гмймвз, праомпрз жа-
кілфуырщпя в кмкдлр впруну ла уы 
нмпагу ілхмї мбоалмї вігнмвіглм гм 
жакмлу мпмбз. Пмвлмваедлля пійщпщ-
кмгм, пдйзцлмгм, кіпщкмгм гмймвз у 
взнагкат, ндодгбафдлзт праррды 79 
Закмлу №280/97-ВР (у оажі имгм 
жвдолдлля ж мпмбзпрмы жаявмы гм 
вігнмвіглмї оагз ном пкйагалля лзк 
нмвлмваедлщ гмймвз; вігкйзкалля ж 
нмпагз жа лаомглмы іліуіарзвмы; 
нознзлдлля имгм гомкагялпрва; ла-
боалля жакмллмї пзйз мбвзлувайщлзк 
взомкмк цмгм лщмгм; нмоухдлля лзк 
взкмг цмгм мбкдедлля пукіплмпрі 
имгм гіяйщлмпрі ж ілхмы омбмрмы 
(гіяйщліпры), впралмвйдлзт узк За-
кмлмк; взжлалля имгм пугмк лдгієж-

гарлзк, бджвіплм вігпурлік абм мгм-
ймхдлля ракзк, цм нмкдо; имгм пкд-
орі, а ракме якцм віл нмоухує Кмл-
прзрууіы абм жакмлз Укоаїлз, ноава і 
пвмбмгз гомкагял, лд жабджндфує 
жгіиплдлля лагалзт имку нмвлмва-
едлщ) кмеурщ бурз нознзлдлі гмпр-
омкмвм. Пмвлмваедлля пійщпщкмгм, 
пдйзцлмгм, кіпщкмгм гмймвз кмеурщ 
бурз ракме гмпромкмвм нознзлдлі, 
якцм віл нмоухує Кмлпрзрууіы абм 
жакмлз Укоаїлз, ноава і пвмбмгз гом-
кагял, лд жабджндфує жгіиплдлля ла-
галзт имку нмвлмваедлщ. Гмймва 
оаимллмї, мбйаплмї, оаимллмї у кіпрі 
(у оажі її првмодлля) оагз взкмлує 
пвмї мбмв'яжкз гм мбоалля гмймвз 
оагз лмвмгм пкйзкалля, коік взнаг-
ків гмпромкмвмгм нознзлдлля нмвлм-
ваедлщ. Гмймва оагз кмед бурз гмпр-
омкмвм жвійщлдлзи ж нмпагз оагмы, 
якцм жа имгм жвійщлдлля номгмймпу-
вайм лд кдлх як гві родрзлз гднура-
рів віг жагайщлмгм пкйагу оагз хйя-
тмк раєклмгм гмймпувалля [2]. Пз-
ралля ном жвійщлдлля гмймвз оагз 
кмед бурз влдпдлм ла омжгйяг оагз 
ла взкмгу лд кдлхд родрзлз гднура-
рів віг жагайщлмгм пкйагу оагз (прар-
ря 55 Закмлу №280/97-ВР) [2]. 

У ілсмокауіилмку йзпрі ВАСУ 
жажлафдлм, цм нмоухдлля нмоягку 
пкйзкалля пдпії пійщпщкмї, пдйзцлмї 
абм кіпщкмї оагз ра номудгуоз ніггм-
рмвкз нзралщ гм омжгйягу ла пдпії 
нозжвмгзрщ гм нозилярря номрзноав-
лзт оіхдлщ. Алаймгіфлу нмжзуіы вз-
пймвзв і КАС ВС в пвмїи нмпралмві 
віг 04 йзнля 2018 омку у пноаві   
№2-а/143/12 [11].  

Вігнмвіглм гм пр. 5 Закмлу Укоа-
їлз «Пом праруп гднурарів кіпудвзт 
оаг» віг 11.07.2002 о. №93-IV, нмв-
лмваедлля гднурара кіпудвмї оагз 
нознзляырщпя гмпромкмвм жа лаявлм-
прі ндодйіфдлзт нігправ, жапвігфдлзт 
мсіуіилзкз гмкукдлракз, бдж нозил-
ярря оіхдлля вігнмвіглмї оагз у оажі: 
1) имгм вігкйзкалля взбмоуякз у 
впралмвйдлмку узк Закмлмк нмояг-
ку; 2) нознзлдлля имгм гомкагялпрва 
Укоаїлз абм взїжгу ла нмпріилд ном-
езвалля жа кдеі Укоаїлз; 3) мбоалля 
абм нозжлафдлля имгм ла нмпагу, жа-
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илярря якмї жгіглм ж Кмлпрзрууієы 
Укоаїлз і жакмлмк лд пукіплд ж взкм-
лалляк гднурарпщкзт нмвлмваедлщ; 
4) мбоалля имгм гднурармк ілхмї кі-
пудвмї оагз; 5) взжлалля имгм пугмк 
лдгієжгарлзк абм бджвіплм вігпурлік; 
6) лабоалля жакмллмї пзйз мбвзлува-
йщлзк взомкмк пугу, жа якзк имгм 
жапугедлм гм нмжбавйдлля вмйі, абм 
лабоалля жакмллмї пзйз оіхдлляк 
пугу, якзк имгм нозряглурм гм вігнм-
вігайщлмпрі жа вфзлдлля кмоунуіилм-
гм ноавмнмоухдлля абм ноавмнмоу-
хдлля, нмв’яжалмгм ж кмоунуієы, ра 
жапрмпмвалм нмкаоалля абм лакйагдлм 
пряглдлля у взгі нмжбавйдлля ноава 
жаикарз нмпагз абм жаикарзпя гіяйщ-
ліпры, цм нмв’яжалі ж взкмлалляк 
сулкуіи гдоеавз абм кіпудвмгм па-
кмвоягувалля. Пмвлмваедлля гдну-
рара кіпудвмї оагз кмеурщ нознзля-
рзпя гмпромкмвм ракме жа оіхдлляк 
вігнмвіглмї оагз у жв'яжку: 1) ж ла-
боалляк жакмллмї пзйз мбвзлувайщ-
лзк взомкмк пугу, жа якзк имгм жа-
пугедлм гм нмкаоалля, лд нмв'яжалм-
гм ж нмжбавйдлляк вмйі; 2) ж мпмбзп-
рмы жаявмы гднурара кіпудвмї оагз 
ном пкйагдлля лзк гднурарпщкзт нм-
влмваедлщ [6]. 

Пмкажмвмы в уіи фапрзлі є нмпра-
лмва КАС ВС віг 13 йзпрмнага 2019 
омку у пноаві №420/6851/18, в якіи 
пуг жажлафзв, цм «… вігнмвіглм гм 
прарди 3, 10 Закмлу Укоаїлз «Пом 
пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля» нмпага ндохмгм жапрунлзка 
пійщпщкмгм гмймвз ж нзралщ гіяйщлмпрі 
взкмлавфзт могалів оагз є нмпагмы, 
ла яку мпмба жарвдогеуєрщпя вігнмві-
глмы оагмы. Такд жарвдогедлля в 
пзйу нулкру 3 фапрзлз ндохмї праррі 
26 Закмлу «Пом кіпудвд пакмвоягу-
валля в Укоаїлі» є взкйыфлмы кмк-
ндрдлуієы вігнмвіглмї оагз…». Зодх-
рмы, пуг взжлав жвійщлдлля нмжзвафа 
жакмллзк [15].  

Сндуіайщлі нігправз нознзлдлля 
пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл в мога-
лат кіпудвмгм пакмвоягувалля жапрм-
пмвуырщпя у взнагку: 

1) нмоухдлля укмв одайіжауії 
ноава ла пйуебу в могалат кіпудвмгм 
пакмвоягувалля: лдвігнмвігліпрщ 

мпвірз і номсдпіилмї ніггмрмвкз; вз-
кмг цмгм вмймгілля гдоеавлмы км-
вмы ра одгімлайщлзкз кмвакз в мбпя-
гат, гмпрарліт гйя взкмлалля пйуе-
бмвзт мбмв'яжків; нмоухдлля взкмг 
цмгм номтмгедлля пндуіайщлмї ндод-
віокз в нмоягку, впралмвйдлмку   
Закмлмк Укоаїлз «Пом жанмбігалля 
кмоунуії» [5]; 

2) взявйдлля абм взлзклдлля мб-
правзл, цм ндодхкмгеаырщ ндодбу-
валлы ла пйуебі, фз лдгмрозкалля 
взкмг, нмв'яжалзт іж номтмгедлляк 
пйуебз в могалат кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля (рмбрм у взнагку, якцм ракі 
нмпагмві мпмбз взжлалі пугмк лдгієж-
гарлзкз; каырщ пугзкіпрщ жа вфзлдл-
ля укзплмгм жймфзлу, якцм уя пугз-
кіпрщ лд нмгахдла абм лд жляра в 
упралмвйдлмку жакмлмк нмоягку; жа 
оіхдлляк пугу нмжбавйдлі ноава жа-
икарз нмпагз в могалат гдоеавлмї 
вйагз ра їт анаоарі абм в могалат кіп-
удвмгм пакмвоягувалля номрягмк 
упралмвйдлмгм промку; у оажі нозил-
ярря ла пйуебу в могалз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля бугурщ бджнмпдодг-
лщм нігнмоягкмвалі бйзжщкзк мпм-
бак) [5]; 

3) гмпяглдлля нмпагмвмы мпмбмы 
кіпудвмгм пакмвоягувалля гоалзфлм-
гм віку ндодбувалля ла пйуебі в мо-
галат кіпудвмгм пакмвоягувалля 
(гоалзфлзи вік ндодбувалля ла пйу-
ебі в могалат кіпудвмгм пакмвоягу-
валля пралмвзрщ 65 омків. Ці мбкд-
едлля лд нмхзоыырщпя ла нмпагмвзт 
мпіб кіпудвмгм пакмвоягувалля, які 
мбзоаырщпя ла вігнмвіглі нмпагз). 
Поз ущмку ніпйя гмпяглдлля гоалзф-
лмгм віку ндодбувалля ла пйуебі в 
могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля 
нмпагмві мпмбз кіпудвмгм пакмвоягу-
валля жа оіхдлляк вігнмвіглмгм гм-
ймвз кмеурщ бурз жайзхдлі ла нмпа-
гат оаглзків фз кмлпуйщралрів (нар-
омларла пйуеба), якцм ракі нмпагз 
ндодгбафдлі храрлзк омжнзпмк, ла 
укмват промкмвмгм роугмвмгм гмгмвм-
оу [5]. 

Ілпрзрур нознзлдлля пйуебмвм-
роугмвзт віглмпзл в могалат кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля кає лапрунлу 
пндузсіку: 1) нмєглалля лмок оіж-
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лзт жакмлмгавфзт акрів, у жв’яжку ж 
фзк нігправз нознзлдлля пйуебмвм-
роугмвзт віглмпзл нмгійяырщпя ла 
жагайщлі (ндодгбафдлі лмокакз роу-
гмвмгм жакмлмгавпрва (КЗнП)) ра 
пндуіайщлі (ндодгбафдлі Закмлакз 
№2493ра №280/97-ВР); 2) вігпур-
ліпрщ жакмлмгавфзт ноавзй взоіхдл-
ля кмлкуодлуії кіе жагайщлзкз ра 
пндуіайщлзкз нігправакз нознзлдл-
ля пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл. В 
галмку взнагку єгзлзк ноавм-
жапрмпмвлзк моієлрзомк є Ілсмока-
уіилзи йзпр ВАСУ, вігнмвіглм гм 
якмгм лмокз роугмвмгм жакмлмгавпр-
ва жапрмпмвуєрщпя у пубпзгіаолмку 
нмоягку йзхд у взнагку вігпурлмпрі 
пндуіайщлзт лмок, ндодгбафдлзт  
Закмлакз № 2493ра № 280/97-ВР,   
а ракме мкодкі нмжзуії КАС ВС;    
3) н. 5 пр. 41 КЗнП (цмгм жвійщлдл-

ля нмпагмвзт мпіб) лд нмхзоыєрщпя 
ла нмпагмвзт мпіб могалу кіпудвмгм 
пакмвоягувалля; 4) нмродбує кмлк-
одрзжауії (ла оівлі КАС ВС) рака 
нігправа нознзлдлля пйуебмвм-
роугмвзт віглмпзл як нмоухдлля 
нозпягз (мб’єкрзвла прмомла ракзт 
«нмоухдлщ» лд взжлафдла); 5) пндуі-
айщлі нігправз нознзлдлля пйуебм-
вм-роугмвзт віглмпзл гзсдодлуіы-
ырщпя в жайделмпрі віг нмпагз нмпа-
гмвмї мпмбз могалу кіпудвмгм пакмв-
оягувалля (жмкодка, у взнагку вз-
бмолмпрі ракмї нмпагмвмї мпмбз); 
6) номдкрз жакмлів №1223 ра №8369 
кіпрярщ жалагрм багарм муілмфлзт 
нмлярщ, у жв’яжку іж фзк нмродбуырщ 
кмлкодрзжауії гйя бійщх ндодгбафу-
валмгм ра прабійщлмгм ноавмжапрмпу-
валля.  
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Мдйщлзк П. В. Помбйдкз ноавмвмгм одгуйювалля нознзлдлля пйуебмвм-

роугмвзт віглмпзл нмпагмвзт мпіб могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля 
Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы ноавмвмгм одгуйывалля ілпрзруру нознзлдлля 

пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл нмпагмвзт мпіб могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. Ав-
рмо алайіжує фзллд жакмлмгавпрва, номдкрз Тоугмвмгм кмгдкпу ра номдкрз номсійщлм-
гм жакмлмгавпрва в уіи псдоі. Аврмомк жгіиплдлм алайіж ноакрзкз Вдотмвлмгм Сугу жа 
2018-2019 омкз в уіи фапрзлі. Взмкодкйдлм мкодкі номбйдкз ноавмвмгм одгуйывалля 
ущмгм ілпрзруру ра жаномнмлмвалм хйятз їт взоіхдлля. 

Кйюфмві пймва: нмпагмві мпмбз могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, жвійщлдлля, 
нознзлдлля нмвлмваедлщ, куліузнайщлі пйуебмвуі. 
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 Мдйщлзк П. В. Помбйдкш ноавмвмгм одгуйзомвалзя нодкоацдлзя пйуедблм-
роугмвшт мрлмхдлзи гмйелмпрлшт йзу могалмв кдпрлмгм пакмуноавйдлзя 

Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы ноавмвмгм одгуйзомвалзя злпрзрура нодкоа-
цдлзя пйуедблм-роугмвшт мрлмхдлзи гмйелмпрлшт йзу могалмв кдпрлмгм пакмун-
оавйдлзя. Аврмо алайзжзоудр гдипрвуыцдд жакмлмгардйщпрвм, номдкрш Тоугмвмгм 
кмгдкпа з номдкрш номсзйщлмгм жакмлмгардйщпрва в ърми псдод. Аврмомк номвдгдл 
алайзж ноакрзкз Вдотмвлмгм Суга жа 2018-2019 гмгш в ърми фапрз. Вшгдйдлш мргд-
йщлшд номбйдкш ноавмвмгм одгуйзомвалзя ърмгм злпрзрура з нодгймедлш нурз зт 
одхдлзя. 

Кйюфдвшд пймва: гмйелмпрлшд йзуа могалмв кдпрлмгм пакмуноавйдлзя, мпвмбм-
егдлзд, нодкоацдлзд нмйлмкмфзи, кулзузнайщлшд пйуеацзд. 

 
 
Melnik P. Problems of legal regulation of the official-labor relations of local self-

government bodies’ officials’ termination  
The article is devoted to the study of legal regulation of the institute of termination 

of official-labor relations of officials of local self-government bodies. The author analyzes 
the current legislation, draft Labor Code and draft legislation in this field. The author 
analyzes the Supreme Court's practice for 2018-2019 in this part. The individual 
problems of legal regulation of this institute are identified and the ways of their solution 
are suggested. 

The author came to the conclusion that the differentiation of the legal regulation of 
the employment and employment relations of officials of local self-government bodies is 
reflected in the determination of the grounds and the procedure for termination of the 
employment and labor relations: they are regulated both by the rules of the Code of 
Labor Laws and by the regulations of the relevant legislation. 

According to the author, termination of the employment contract with the officials of 
the local self-government body occurs on both general and additional grounds. Additional 
grounds are directly related to the specifics of the service in the local government, its 
responsibility to the public and the state. 

The conducted case law research has allowed the author to conclude that the 
practice according to which the rules of special laws are the priority in resolving disputes 
of the specified category, and the rules of labor law are applicable only in cases where the 
rules of special laws do not regulate disputed relations and when the possibility of such 
application is expressly stated in a special law. 

In general, the author concludes that the institute of termination of employment and 
labor relations in local self-government has the following specificity:  

1) a combination of norms of different legislative acts, in connection with which the 
grounds for termination of employment and labor relations are divided into general 
(stipulated by the rules of labor law (Code of Labor Laws)) and special (provided by 
Laws No. 2493 and No. 280/97-BP);  

2) absence of legislative rules for resolving competition between general and special 
grounds for termination of employment. In this case, the only enforceable guideline is the 
Information Sheet of the Supreme Administrative Court of Ukraine, according to which 
the rules of labor law are applied in a subsidiary manner only in the absence of special 
rules provided by Laws No. 2493 and No. 280/97-BP, as well as certain positions of the 
Supreme Court;  

3) part 5 of Article 41 of the Labor Code (concerning dismissal of officials) does not 
apply to officials of the local self-government body;  

4) it is mandatory to specify (at the Supreme Court level) such grounds for 
termination of employment and labor relations as a violation of the oath (the objective 
side of such "violations" is not defined);  
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5) the special grounds for termination of employment and labor relations are 
differentiated depending on the position of the official of the local self-government body 
(in particular, in the case of election of such official);  

6) Draft Laws No.1223 and No.88369 contain too many valuation concepts and 
therefore need to be specified for more predictable and sustainable enforcement. 

Key words: officials of local governments, release, termination of authority, 
municipal employees. 

 


