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Гощанська
районна
Рівненської області

від

ра/і

вул. Незалежності,72, смт. Гоща, Рівненсьі
область, 35400

Здолбунівська
районна
Рівненської області
вул. М. Грушевського,
Рівненська область, 35700

Секретаріат
України

рад

14, Здолбуні

Кабінету

Міністрі

На виконання резолюції Секретаріату Кабінету Міністрів Україн
від 04 квітня 2017 року № 11374/3/1-17 Національним агентством України з питан
державної служби в межах повноважень розглянуто рішення Гощанської районне
ради Рівненської області від 17 березня 2017 року та лист Здолбунівської районне
ради Рівненської області від 17 березня 2017 року № 01.1-09-192 стосовн<
протиправного розгону учасників блокади та припинення торгівлі з тимчасові
окупованими територіями Донецької та Луганської областей та повідомляє.
Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державно
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяті
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцієк
та законами України.
НАДС діє відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінет]
Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 500.
Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України від 10 грудню
2015 року № 889-УШ «Про державну службу» (далі - Закон) НАДС в межа>
повноважень, визначених Законом, проводить у державних органах перевірки стан)
дотримання вимог Закону, проводить в установленому порядку службов
розслідування з питань дотримання державними службовцями вимог Закону.
До таких повноважень НАДС, зокрема, належить здійснення контролю зг
додержанням визначених Законом умов реалізації громадянами права на держави)
службу; направлення державним органам та їх посадовим особам вимоги пре
скасування рішень таких органів з питань державної служби, які суперечать
законодавству в частині реалізації громадянами права на де
-д
скарг державних службовців категорій «Б» і «В» щодо при
а
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жпинення державної служби відповідно до Закону; забезпечення захисту прав
державних службовців під час зміни істотних умов служби.
Відповідно до пункту 3, 17 частини третьої статті 3 Закону дія цього Закону
не поширюється на членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та
заступників міністрів; осіб рядового і начальницького складу правоохоронних
органів та працівників інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо
інше не передбачено законом.
Отже, питання, викладене у Вашій скарзі, не належить до повноважень
НАДС.
Одночасно повідомляємо, що відповідно до пункту 2 частини першої статті
18 Закону України від 27 лютого 2014 року № 794-VII «Про Кабінет Міністрів
України» член Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) може
бути звільнений з посади Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра
України.
Відповідно до підпункту четвертого статті 45 Закону України «Про Кабінет
Міністрів України» члени Кабінету Міністрів України за вчинення корупційних
правопорушень або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на
виконання функцій держави (заборона використання службового становища в
особистих цілях, запобігання конфлікту інтересів тощо) можуть бути звільнені
Верховною Радою України в порядку, визначеному частиною першою статті 18
цього Закону.
Згідно зі статтею 13 Закону України «Про Службу безпеки України» Голова
Служби безпеки України призначається на посаду та звільняється з посади
Президентом України. Голова Служби безпеки України має заступників, які
призначаються на посади за його поданням та звільняються з посад Президентом
України.
Статтею 15 цього Закону визначено Порядок призначення начальників
органів і підрозділів Служби безпеки України, відповідно до якої начальники
підрозділів Центрального управління Служби безпеки України: контррозвідки,
військової контррозвідки, контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері
інформаційної безпеки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і
організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичного, оперативнотехнічного, оперативного документування, слідчого, по роботі з особовим складом,
інших підрозділів, визначених Президентом України, а також начальники
регіональних органів - обласних управлінь Служби безпеки України призначаються
на посади за поданням Голови Служби безпеки України та звільняються з посад
Президентом України.
Відповідно до пункту 10 Положення про Національну поліцію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року
№ 877, Національну поліцію очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє
з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України,
внесеним на підставі пропозицій Міністра внутрішніх справ. Голова Національної
поліції має першого заступника та заступників, яких призначає на посаду та звільняє
з посади Міністр внутрішніх справ за поданням Голови Національної поліції.
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