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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

від______________ 2016 р. № ________

Київ

Про внесення змін до пункту 1 постанови 
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1441

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 жовтня 2001 р. № 1441 «Про віднесення посад органів місцевого 
самоврядування до відповідних категорій посад» (Офіційний вісник України, 
2001, № 44, ст. 1984; 2013, № 67, ст. 2441), такі зміни:

в абзаці третьому після слова «рад» доповнити знаком та словами 
«, заступників керуючих справами виконавчих апаратів обласних рад»;

в абзаці четвертому після слів та знаку «апарату обласних рад,» 
доповнити словом та знаком «старост,»;

в абзаці п’ятому після слів та знаків «заступників керівників відділів у 
складі управлінь міських (міст - обласних центрів та м. Сімферополя) рад,» 
доповнити словами та знаками «керівників відділів сільських, селищних 
рад,».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2001 р. № 1441»

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. 
№ 1441» (далі -  проект постанови) підготовлений Нацдержслужбою на 
виконання резолюцій Віце-прем’єр-міністра України -  Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 22 лютого 2016 року № 4536/1/1-16 до листа Рівненської 
обласної ради від 08 лютого 2016 року № 01/05-103р та
від 02 березня 2016 року № 6333/1/1-16 до листа Гуменецької сільської ради 
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області від 18 лютого 
2016 року № 144/02-08, а також листа Недригайлівської селищної ради 
Сумської області від 16 лютого 2016 року № 50.

Статтею 14 Закону України від 07 червня 2001 року № 2493-ІІІ «Про 
. службу в органах місцевого самоврядування» визначено кваліфікації посад в 
органах місцевого самоврядування.

Віднесення інших посад органів місцевого самоврядування, не 
зазначених у цій статті, до відповідних категорій посад в органах місцевого 
самоврядування здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року 
№ 1441 «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до 
відповідних категорій посад» віднесені існуючі в органах місцевого 
самоврядування посади до відповідних категорій посад.

На сьогодні досади старост, заступників керуючих справами 
виконавчих апаратів обласних рад та керівників відділів сільських, селищних 
рад не відносяться до жодної з категорій посад в органах місцевого 
самоврядування.

2. Мета і шляхи її досягнення
Метою проекту постанови є врегулювання питання віднесення посад 

старост, заступників керуючих справами виконавчих апаратів обласних рад 
та керівників відділів селищних рад до відповідних категорій посад в органах 
місцевого самоврядування.

Досягнення зазначеної мети пропонується шляхом прийняття 
вказаного проекту постанови.

3. Правові аспекти
Конституція України.
Закон України від 21 травня 1997 року № 280 «Про місцеве 

самоврядування в Україні».
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Закон України від 07 червня 2001 року № 2493-III «Про службу в 
органах місцевого самоврядування».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року 
№ 1441 «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до 
відповідних категорій посад».

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат із 

державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект постанови потребує повторного погодження з Міністерством 

фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, 
Міністерством соціальної політики України, Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 
Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад та Всеукраїнською 
асоціацією органів місцевого самоврядування «Українська асоціація 
районних та обласних рад» відповідно до пункту 2 параграфа 40 глави З 
розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950.

Проект постанови потребує проведення правової експертизи 
Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект
Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно- 

територіальних одиниць.

6і. Запобігання дискримінації
У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки 

дискримінації.
Проект постанови не потребує проведення громадської 

антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції
У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть 

містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проведення 
громадської антикорупційної експертизи проект постанови не потребує.

8. Громадське обговорення
Проект постанови не потребує проведення консультацій з 

громадськістю.
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9. Позиція соціальних партнерів
Проект постанови потребує повторного погодження зі Спільним 

представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань 
профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом 
сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект постанови не є регуляторним актом.

10і. Вплив реалізації на ринок праці
Реалізація проекту постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів
Прийняття запропонованого проекту постанови дасть можливість 

врегулювати питання віднесення посад старост, заступників керуючих 
справами виконавчих апаратів обласних рад та керівників відділів сільських, 
селищних рад до відповідних категорій посад в органах місцевого 
самоврядування.

Голова Нацдержслужби

« /У» 2016 р.

К.О. Ващенко



Порівняльна таблиця
до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1441»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1441 «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до

відповідних категорій посад»
Абзаци третій -  п’ятий пункту 1 постанови Абзаци третій -  п’ятий пункту 1 постанови

четверта категорія - посади керуючих справами (секретарів) 
виконавчих комітетів міських (міст - обласних центрів та 
м. Сімферополя) рад;

п’ята категорія - посади заступників керівників управлінь і 
відділів виконавчого апарату обласних рад, заступників 
керівників управлінь і відділів Севастопольської міської та 
секретаріату Київської міської рад, керівників управлінь, відділів 
та їх заступників, керівників відділів у складі управлінь міських 
(міст - обласних центрів та м. Сімферополя) рад, посади 
заступників голів районних у містах рад;

шоста категорія -  посади заступників керівників відділів у 
складі управлінь міських (міст - обласних центрів та 
м. Сімферополя) рад, помічників голів, радників, консультантів, 
спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів 
виконавчих органів міських (міст - обласних центрів і 
республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад;

четверта категорія - посади керуючих справами (секретарів) 
виконавчих комітетів міських (міст - обласних центрів та 
м. Сімферополя) рад, заступників керуючих справами 
виконавчих апаратів обласних рад;

п’ята категорія - посади заступників керівників управлінь і 
відділів виконавчого апарату обласних рад, старост, заступників 
керівників управлінь і відділів Севастопольської міської та 
секретаріату Київської міської рад, керівників управлінь, відділів та 
їх заступників, керівників відділів у складі управлінь міських (міст - 
обласних центрів та м. Сімферополя) рад, посади заступників голів 
районних у містах рад, керівників відділів державної реєстрації 
сільських, селищних, міських рад;».

шоста категорія -  посади заступників керівників відділів у складі 
управлінь міських (міст - обласних центрів та 
м. Сімферополя) рад, керівників відділів сільських, селищних 
рад, помічників голів, радників, консультантів, спеціалістів 
управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих 
органів міських (міст - обласних центрів і республіканського в 
Автономній Республіці Крим значення) рад;
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Голова Нацдержслужби

« / У »  2016 р.

К.О. Ващенко


