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Íà îñíîâ³ ïîð³âíÿííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü òðüîõ ðåäàêö³é Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» (â³ä 16 ãðóäíÿ 1993 ð.
¹ 3723–Õ²², â³ä 17 ëèñòîïàäà 2011 ð. ¹ 4050–V² òà â³ä
10 ãðóäíÿ 2015 ð. ¹ 889–V²²²) ï³äêðåñëþºòüñÿ çíà÷åííÿ
ðåôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè ÿê ä³ÿëüíîñò³ îñîáëèâî¿
ïðîôåñ³éíî-ñòàòóñíî¿ ãðóïè îñ³á ó êîíòåêñò³ ðåôîðìóâàííÿ
Óêðà¿íè â ö³ëîìó. Àíàë³çóºòüñÿ ñóòü âèçíà÷åíèõ Çàêîíîì
¹ 889 ïîíÿòü äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ,
àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà ãðóïàõ ïîâíîâàæåíü ç âèêîíàííÿ
äåðæàâíîþ ñëóæáîþ çàâäàíü ³ ôóíêö³é äåðæàâè. Â³äçíà÷àºòüñÿ
ÿê ïîçèòèâíà â ³ñòîðè÷í³é ïëîùèí³ òðàíñôîðìàö³ÿ ñóò³
ïðèíöèï³â äåðæàâíî¿ ñëóæáè. Íà îñíîâ³ àíàë³çó êëàñèô³êàö³¿
ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â âèîêðåìëþþòüñÿ ãðóïè ïîñàä,
ÿê³, íà äóìêó àâòîðà, ìàëè á áóòè â³äíåñåí³ Çàêîíîì ¹ 889
äî ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãîð³¿ «Â». Âèñëîâëþºòüñÿ äóìêà
ùîäî á³ëüø òî÷íîãî ôîðìóëþâàííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü Çàêîíó
Óêðà¿íè â³ä 10 ãðóäíÿ 2015 ð. ¹ 889–V²²² «Ïðî äåðæàâíó
ñëóæáó».

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äåðæàâíà ñëóæáà, äåðæàâíèé ñëóæáîâåöü, ïðèíöèïè äåðæàâíî¿ ñëóæáè,
êàòåãîð³¿ ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè, ïîñàäîâà îñîáà.

Ó êîíòåêñò³ ðåôîðìóâàííÿ Óêðà¿íè ÿê äåðæàâè â ö³ëîìó ðåôîðìóâàííÿ
äåðæàâíî¿ ñëóæáè ÿê ä³ÿëüíîñò³ îñîáëèâî¿ ïðîôåñ³éíî-ñòàòóñíî¿ ãðóïè îñ³á,
óïîâíîâàæåíî¿ äåðæàâîþ ïðàêòè÷íî ðåàë³çîâóâàòè çàâäàííÿ ³ ôóíêö³¿ äåðæàâè,
âèêëèêàíå çì³íàìè â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³. Â îñòàííº äåñÿòèð³÷÷ÿ ñòàëî
îñîáëèâî ïîì³òíèì, ùî Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 16 ãðóäíÿ 1993 ð. ¹ 3723–Õ²² «Ïðî
äåðæàâíó ñëóæáó» (äàë³ — Çàêîí ¹ 3723) [1], ÿêèé çàïî÷àòêóâàâ ³ñíóâàííÿ
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³íñòèòóòó äåðæàâíî¿ ñëóæáè â Óêðà¿í³, íå îõîïëþº âñþ ñóêóïí³ñòü â³äíîñèí íå
ëèøå â ñåðåäîâèù³ äåðæàâíî¿ ñëóæáè, àëå é â³äíîñèí ì³æ äåðæàâíîþ ñëóæáîþ ³
äåðæàâîþ òà ñóñï³ëüñòâîì. Ïîâ’ÿçàíå ç öèì ïðîáóêñîâóâàííÿ äåðæàâíî¿ ìàøèíè
ïîâèíåí áè áóâ ÿêùî íå çóïèíèòè, òî õî÷à á ì³í³ì³çóâàòè, Çàêîí Óêðà¿íè â³ä
17 ëèñòîïàäà 2011 ð. ¹ 4050–V² «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» (äàë³ — Çàêîí
¹ 4050) [2], ÿêèé ìàâ íàáóòè ÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ð. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà
òå, ùî ñòðîêè ââåäåííÿ â ä³þ öüîãî Çàêîíó ïåðåíîñèëèñÿ òðè÷³, â³í òàê ³ íå
çàïðàöþâàâ òà îñòàòî÷íî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü ó çâ’ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì 10 ãðóäíÿ 2015 ð.
íîâîãî (òðåòüîãî) Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ¹ 889–V²²² (äàë³ —
Çàêîí ¹ 889) [3], ÿêèé íàáðàâ ÷èííîñò³ ç 1 òðàâíÿ 2016 ð.

Ìåòîþ ñòàòò³ º ïðèâåðíóòè óâàãó äî îêðåìèõ íîâåë Çàêîíó ¹ 889 òà õî÷à
á ó çàãàëüíèõ ðèñàõ ñïðîáóâàòè ïðîàíàë³çóâàòè ïåðø³ êðîêè ¿õ ðåàë³çàö³¿.

Ó ïîð³âíÿíí³ ³ç Çàêîíîì ¹ 3723 ÷. 1 ñò. 1 Çàêîíó ¹ 889 çíà÷íî øèðøå
âèçíà÷àº ïîíÿòòÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè. Êð³ì âèçíà÷åíîãî â Çàêîí³ ¹ 3723
ïðîôåñ³éíîãî õàðàêòåðó äåðæàâíî¿ ñëóæáè, Çàêîí ¹ 889 çàêð³ïëþº çà äåðæàâíîþ
ñëóæáîþ ùå äâ³ âàæëèâ³ îçíàêè ñóòíîñò³ äåðæàâíî¿ ñëóæáè — ¿¿ ïóáë³÷í³ñòü òà
ïîë³òè÷íó íåóïåðåäæåí³ñòü, çàâäÿêè ÷îìó çì³ñò äåðæàâíî¿ ñëóæáè íàáóâàº
äîâåðøåí³øî¿ ïîâíîòè òà ï³äñèëþº ¿¿ ñóñï³ëüíó ðîëü. Áåçïîñåðåäí³ñòü ïîêëàäåííÿ
íà äåðæàâíó ñëóæáó âèêîíàííÿ çàâäàíü ³ ôóíêö³é äåðæàâè â Çàêîí³ ¹ 889 ï³äñèëåíî
òàêîæ øëÿõîì îíîâëåííÿ ìîâíî¿ êîíñòðóêö³¿ «ùîäî (âèä³ëåííÿ ìîº — Â. Ñ.)
ïðàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ çàâäàíü ³ ôóíêö³é äåðæàâè» Çàêîíó ¹ 3723 íà ìîâíó
êîíñòðóêö³þ «³ç (âèä³ëåííÿ ìîº — Â. Ñ.) ïðàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ çàâäàíü ³ ôóíêö³é
äåðæàâè» â Çàêîí³ ¹ 889.

Ñóòòºâèì äîïîâíåííÿì ó âèçíà÷åíí³ ñóòíîñò³ äåðæàâíî¿ ñëóæáè º òàêîæ òå,
ùî, íà â³äì³íó â³ä Çàêîíó ¹ 3723, ó ÷. 1 ñò. 1 Çàêîíó ¹ 889 âèçíà÷åíî ñ³ì ãðóï
ïîâíîâàæåíü ç âèêîíàííÿ äåðæàâíîþ ñëóæáîþ çàâäàíü ³ ôóíêö³é äåðæàâè, çîêðåìà
ùîäî:

«1) àíàë³çó äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó, ãàëóçåâîìó ³
ðåã³îíàëüíîìó ð³âíÿõ òà ï³äãîòîâêè ïðîïîçèö³é ñòîñîâíî ¿¿ ôîðìóâàííÿ, ó òîìó
÷èñë³ ðîçðîáëåííÿ òà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ïðîåêò³â ïðîãðàì, êîíöåïö³é,
ñòðàòåã³é, ïðîåêò³â çàêîí³â òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ïðîåêò³â
ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â;

2) çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, âèêîíàííÿ
çàãàëüíîäåðæàâíèõ, ãàëóçåâèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì, âèêîíàííÿ çàêîí³â òà ³íøèõ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â;

3) çàáåçïå÷åííÿ íàäàííÿ äîñòóïíèõ ³ ÿê³ñíèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã;
4) çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó òà êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà;
5) óïðàâë³ííÿ äåðæàâíèìè ô³íàíñîâèìè ðåñóðñàìè, ìàéíîì òà êîíòðîëþ çà

¿õ âèêîðèñòàííÿì;
6) óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì äåðæàâíèõ îðãàí³â;
7) ðåàë³çàö³¿ ³íøèõ ïîâíîâàæåíü äåðæàâíîãî îðãàíó, âèçíà÷åíèõ

çàêîíîäàâñòâîì».
Çàêîí ¹ 3723 íå ì³ñòèâ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ, à ïîäàâàâ

éîãî ðîçóì³ííÿ ÷åðåç ïîñèëàííÿ íà âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè. Òîìó ç
ââåäåííÿì ó ä³þ Çàêîíó ¹ 889 òåðì³íîñèñòåìà äåðæàâíî¿ ñëóæáè ïîïîâíèëàñÿ
äðóãîþ çà çíà÷åííÿì äåô³í³ö³ºþ (ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè) —
âèçíà÷åííÿì ïîíÿòòÿ äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ. Çã³äíî ç ÷. 2 ñò. 1 Çàêîíó ¹ 889
«Äåðæàâíèé ñëóæáîâåöü — öå ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, ÿêèé çàéìàº ïîñàäó äåðæàâíî¿
ñëóæáè â îðãàí³ äåðæàâíî¿ âëàäè, ³íøîìó äåðæàâíîìó îðãàí³, éîãî àïàðàò³
(ñåêðåòàð³àò³) (äàë³ — äåðæàâíèé îðãàí), îäåðæóº çàðîá³òíó ïëàòó çà ðàõóíîê
êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó òà çä³éñíþº âñòàíîâëåí³ äëÿ ö³º¿ ïîñàäè ïîâíîâàæåííÿ,
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áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì çàâäàíü ³ ôóíêö³é òàêîãî äåðæàâíîãî îðãàíó,
à òàêîæ äîòðèìóºòüñÿ ïðèíöèï³â äåðæàâíî¿ ñëóæáè».

Çàêîíîäàâ÷å âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ âàæëèâå òèì, ùî
âîíî º âèõ³äíèì äëÿ âèðîáëåííÿ êîìïëåêñíîãî ³ ö³ë³ñíîãî ðîçóì³ííÿ ñòàòóñó
äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ. Ïîðÿä ç ïîíÿòòÿìè äåðæàâíî¿ ñëóæáè ³ äåðæàâíîãî
ñëóæáîâöÿ îñíîâè ôîðìóâàííÿ öüîãî ðîçóì³ííÿ çàêëàäàþòüñÿ ó âèìîãàõ äî
ïðåòåíäåíò³â íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè ³ çíàõîäÿòü ñâ³é
ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ó ïîëîæåííÿõ ùîäî ïðîõîäæåííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè. Öå
ï³äòâåðäæóºòüñÿ ÷. 1 ñò. 3 Çàêîíó ¹ 889, çã³äíî ç ÿêîþ çàçíà÷åíèé Çàêîí «ðåãóëþº
â³äíîñèíè, ùî âèíèêàþòü ó çâ’ÿçêó ³ç âñòóïîì íà äåðæàâíó ñëóæáó, ¿¿
ïðîõîäæåííÿì òà ïðèïèíåííÿì, âèçíà÷àº ïðàâîâèé ñòàòóñ äåðæàâíîãî
ñëóæáîâöÿ» [3].

ßêùî Çàêîí ¹ 3723 ëèøå âèçíà÷àâ îñîáëèâîñò³ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ
ñòàòóñó íàéâèùèõ ïîñàäîâö³â äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà ³íøèõ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â
äåðæàâíèõ îðãàí³â òà ¿õ àïàðàòó (ñò. 9) [1], à Çàêîí ¹ 4050 âèîêðåìëþâàâ ïåðåë³ê
ñóá’ºêò³â, íà ÿêèõ íå ïîøèðþºòüñÿ éîãî ä³ÿ (ñò. 2) [2], òî Çàêîí ¹ 889, íà â³äì³íó
â³ä ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â, ïðîâîäèòü ÷³òêå ðîçìåæóâàííÿ ïîñàä ÷èíîâíèöüêîãî ñêëàäó
äåðæàâíîãî àïàðàòó, âèçíà÷àþ÷è, ÿê³ ç íèõ íàëåæàòü äî ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè,
à ÿê³ ç íèõ çíàõîäÿòüñÿ ïîçà ñôåðîþ éîãî ä³¿ (ñò. 3) [3].

Â³äïîâ³äíî äî ÷. 2 ñò. 3 Çàêîíó ¹ 889, éîãî ä³ÿ ïîøèðþºòüñÿ íà äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â:

«1) Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè;
2) ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè;
3) ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é;
4) îðãàí³â ïðîêóðàòóðè;
5) îðãàí³â â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ;
6) çàêîðäîííèõ äèïëîìàòè÷íèõ óñòàíîâ Óêðà¿íè;
7) äåðæàâíèõ îðãàí³â, îñîáëèâîñò³ ïðîõîäæåííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè â ÿêèõ

âèçíà÷åí³ ñò. 91 öüîãî Çàêîíó;
8) ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â» [3].
Äî äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ùîäî ÿêèõ ïåðåäáà÷åí³ îñîáëèâîñò³ ïðîõîäæåííÿ

íèìè äåðæàâíî¿ ñëóæáè, íàëåæàòü ãîëîâè ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà
êåð³âíèêè àïàðàò³â (ñåêðåòàð³àò³â) ï’ÿòíàäöÿòè äåðæàâíèõ îðãàí³â òà ¿õ ãðóï (÷. 1
ñò. 91 Çàêîíó ¹ 889) [3].

Çà ìåæàìè ñôåðè ä³¿ Çàêîíó ¹ 889, çã³äíî ç ÷. 3 ñò. 3, çíàõîäÿòüñÿ
â³ñ³ìíàäöÿòü ñóá’ºêò³â äåðæàâíèõ ïîñàäîâö³â, ñåðåä ÿêèõ îäèí îäèíè÷íèé ñóá’ºêò
— Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, à òàêîæ ñ³ìíàäöÿòü ãðóï ñóá’ºêò³â, ÿê³, ÿê çàñâ³ä÷óº òàáë. 1,
âêëþ÷àþòü â ñåáå ïîñàäîâö³â 47 ïîñàä ð³çíèõ ð³âí³â. Â³äîáðàæåí³ â ãðàô³ 3 òàáë. 1
äàí³ òàêîæ ïîêàçóþòü, ùî â ïîð³âíÿíí³ ³ç Çàêîíîì ¹ 4050 çà ñôåðó ä³¿ Çàêîíó
¹ 889 âèâåäåíî âòðè÷³ á³ëüøå (íà 31) ïîñàä (÷. 3 ñò. 3) [3].
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Òàáëèöÿ 1
Ïåðåë³ê ñóá’ºêò³â òà ãðóï ñóá’ºêò³â,

íà ÿêèõ íå ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêîíó ¹ 889

№ з/п 
Суб’єкти та групи суб’єктів державних 

посадовців, на яких не поширюється дія Закону 
№ 889 (ч. 3 ст. 3) [3] 

Чи виводилися 
суб’єкти, зазначені в 
графі 2, за сферу дії 

Закону № 4050 
1. Президент України Так, ч. 2 ст. 2 
2.1. Глава Адміністрації Президента України – 
2.2. Заступники Глави Адміністрації Президента 

України 
– 

2.3. Постійний Представник Президента України в 
Автономній Республіці Крим 

– 

2.4. Заступники Постійного Представника Президента 
України в АРК 

– 

3.1. Члени Кабінету Міністрів України Так, ч. 2 ст. 2 
3.2. Перші заступники міністрів України Так, ч. 2 ст. 2 
3.3. Заступники міністрів України Так, ч. 2 ст. 2 
4.1. Голова Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення 
– 

4.2. Члени Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення 

– 

4.3. Голова Антимонопольного комітету України – 
4.4. Члени Антимонопольного комітету України – 
4.5. Голова Національного агентства з питань 

запобігання корупції 
– 

4.6. Члени Національного агентства з питань 
запобігання корупції 

– 

4.7. Голова Рахункової палати – 
4.8. Члени Рахункової палати – 
4.9. Голова Центральної виборчої комісії – 
4.10. Члени Центральної виборчої комісії – 
4.11. Голови інших державних колегіальних органів – 
4.12. Члени інших державних колегіальних органів – 
5.1. Секретар Ради національної безпеки і оборони 

України 
– 

5.2. Заступники Секретаря Ради національної безпеки і 
оборони України 

– 

6.1. Голова Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України 

– 

6.2. Заступники Голови Державного комітету 
телебачення і радіомовлення України 

– 

6.3. Голова Фонду державного майна України – 
6.4. Заступники Голови Фонду державного майна 

України 
– 

7. Народні депутати України Так, ч. 2 ст. 2 
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ßê âèäíî ³ç íàâåäåíîãî âèùå, í³ ñåðåä ñóá’ºêò³â, íà ÿê³ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ
Çàêîíó ¹ 899, í³ ñåðåä ñóá’ºêò³â, ÿê³ âèíåñåí³ çà ñôåðó ä³¿ öüîãî Çàêîíó, íå
çàçíà÷åí³, êð³ì Ãëàâè òà çàñòóïíèê³â Ãëàâè Àäì³í³ñòðàö³¿, ³íø³ ïðàö³âíèêè
Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà ïðàö³âíèêè Àïàðàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,
õî÷à, çã³äíî ç Ïîëîæåííÿì ïðî Àäì³í³ñòðàö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ¿¿ ïðàö³âíèêè
º äåðæàâíèìè ñëóæáîâöÿìè (ï. 14) [4], à òàêîæ ³ íà ïðàö³âíèê³â Àïàðàòó Âåðõîâíî¿
Ðàäè â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî Àïàðàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïîøèðþºòüñÿ
çàêîíîäàâñòâî ïðî äåðæàâíó ñëóæáó (ï. 17) [5]. Ïîëîæåííÿì ïðî Àäì³í³ñòðàö³þ
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè âèçíà÷åíî ¿¿ ñòàòóñ ÿê ïîñò³éíîä³þ÷îãî äîïîì³æíîãî îðãàíó,
óòâîðåíîãî Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè (ï. 1) [4]. Ó ñò. 91 Çàêîíó ¹ 889 âèçíà÷àþòüñÿ

Ïðîäîâæåíÿ òàáë. 1

8.1. Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини 

Так, ч. 2 ст. 2 

8.2. Представники Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини 

– 

9. Службовці Національного банку України – 
10.1. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим 
Так, ч. 2 ст. 2* 

10.2. Голова Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим 

– 

10.3. Заступники Голови Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим 

– 

10.4. Міністри Автономної Республіки Крим – 
11.1. Депутати місцевих рад – 
11.2. Посадові особи місцевого самоврядування – 
12. Судді Так, ч. 2 ст. 2 
13. Прокурори Так, ч. 2 ст. 2 
14. Працівники державних органів, які виконують 

функції з обслуговування 
Так, ч. 2 ст. 2 

15.1. Працівники державних підприємств, установ, 
організацій 

Так, ч. 2 ст. 2 

15.2. Працівники інших суб’єктів господарювання 
державної форми власності 

Так, ч. 2 ст. 2 

15.3. Працівники навчальних закладів, заснованих 
державними органами 

– 

16.1. Військовослужбовці Збройних Сил України Так, ч. 2 ст. 2 
16.2. Військовослужбовці інших військових формувань, 

утворених відповідно до закону 
Так, ч. 2 ст. 2 

17.1. Особи рядового і начальницького складу 
правоохоронних органів, яким присвоюються 
спеціальні звання, якщо інше не передбачено 
законом 

Так, ч. 2 ст. 2 

17.2. Працівники інших органів, яким присвоюються 
спеціальні звання, якщо інше не передбачено 
законом 

Так, ч. 2 ст. 2 

18. Працівники патронатних служб – 
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îñîáëèâîñò³ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäè òà çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè êåð³âíèêà àïàðàòó
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà êåð³âíèêà àïàðàòó Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
³íøèõ ïðàö³âíèê³â, óòâîðåíèõ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè äîïîì³æíèõ îðãàí³â (÷.÷. 1,
4, 5, 6) [3]. Íà ï³äñòàâ³ öüîãî ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî ³íøèõ, êð³ì êåð³âíèêà
àïàðàòó, êàòåãîð³é ïðàö³âíèê³â àïàðàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ñò. 91 Çàêîíó
¹ 889 íå ñòîñóºòüñÿ, ³ ùî íà ö³ ³íø³ êàòåãîð³¿ ä³ÿ Çàêîíó íå ïîøèðþºòüñÿ.

Ïåâíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ çàçíàëè ³ ïðèíöèïè äåðæàâíî¿ ñëóæáè. ßê ñâ³ä÷èòü
òàáë. 2, Çàêîí ¹ 889 âèçíà÷àº ñòðóíê³øó ó ïîð³âíÿíí³ ³ç Çàêîíàìè ¹ 3723 ³
¹ 4050 ñèñòåìó ïðèíöèï³â äåðæàâíî¿ ñëóæáè.

Òàáëèöÿ 2
Ïîð³âíÿëüíà òàáëèöÿ ïðèíöèï³â äåðæàâíî¿ ñëóæáè

Ñòðóíê³ñòü ñèñòåìè ïðèíöèï³â äåðæàâíî¿ ñëóæáè, âèçíà÷åíèõ Çàêîíîì
¹ 889, äîñÿãàºòüñÿ çà ðàõóíîê ¿õ ôîðìóëþâàííÿ îäèíè÷íèìè òåðì³íàìè. Òàêà
îäíîòåðì³íîâ³ñòü äîçâîëèëà ÷³òêî ñôîðìóëþâàòè âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü êîæíîãî ç
ïðèíöèï³â, ùî º âàæëèâîþ íîâåëîþ Çàêîíó ¹ 889. Àäæå îäíîçíà÷íå òëóìà÷åííÿ
³ ðîçóì³ííÿ ïðèíöèï³â äåðæàâíî¿ ñëóæáè, ÿê³ º ñêëàäîâîþ ïîíÿòòÿ äåðæàâíîãî
ñëóæáîâöÿ, ìàòèìå âàæëèâå çíà÷åííÿ ÿê îäíîãî ç êðèòåð³¿â ñèñòåìè îö³íþâàííÿ
ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.

Принципи державної служби 
за Законом № 3723 

(ст. 3): 
за Законом № 4050 

(ст. 3): 
за Законом № 889 (ст. 4): 

1) служіння народу 
України; 
2) демократизм і 
законність; 
3) гуманізм і соціальна 
справедливість; 
4) пріоритет прав людини 
і громадянина; 
5) професіоналізм, 
компетентність, 
ініціативність, чесність, 
відданість справі; 
6) персональна 
відповідальність за 
виконання службових 
обов’язків і дисципліна; 
7) дотримання прав та 
законних інтересів органів 
місцевого і регіонального 
самоврядування; 
8) дотримання прав 
підприємств, установ і 
організацій, об’єднань 
громадян. 

1) верховенство права; 
2) патріотизм та служіння 
Українському народу; 
3) законність; 
4) рівний доступ до 
державної служби; 
5) професіоналізм; 
6) доброчесність; 
7) політична 
неупередженість; 
8) прозорість діяльності; 
9) персональна 
відповідальність 
державного службовця. 

1) верховенство права; 
2) законність; 
3) професіоналізм; 
4) патріотизм; 
5) доброчесність; 
6) ефективність; 
7) забезпечення рівного 
доступу до державної 
служби; 
8) політична 
неупередженість; 
9) прозорість; 
10) стабільність. 
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Ó âèçíà÷åíí³ ïðàâîâîãî ñòàòóñó äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ âàæëèâèì º ðîëü ³
ì³ñöå éîãî ïîñàäè â ñòðóêòóð³ äåðæàâíîãî îðãàíó. Â Çàêîí³ ¹ 889 çàñòîñîâàíî
íîâèé ó ïîð³âíÿíí³ ³ç Çàêîíàìè ¹ 3723 ³ ¹ 4050 ï³äõ³ä ùîäî êëàñèô³êàö³¿ ïîñàä
äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü äàí³, íàâåäåí³ â
òàáë. 3, 4, 5.

Òàáëèöÿ 3
Êëàñèô³êàö³ÿ ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â

çà Çàêîíîì ¹ 3723 (ñò.ñò. 25, 26) [1]

Òàáëèöÿ 4
Êëàñèô³êàö³ÿ ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â

çà Çàêîíîì ¹ 4050 (ñò.ñò. 6, 27) [2]

Òàáëèöÿ 5
Êëàñèô³êàö³ÿ ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â

çà Çàêîíîì ¹ 889 (ñò.ñò. 6, 39) [3]

Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç òàáë. 3, 4, 5 ïîêàçóº, ùî Çàêîí ¹ 3723 êëàñèô³êóâàâ
ïîñàäè äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â çà ñ³ìîìà êàòåãîð³ÿìè òà
ï’ÿòíàäöÿòüìà ðàíãàìè. Çàêîí ¹ 4050 çíà÷íî óñêëàäíþâàâ êëàñèô³êàö³þ ïîñàä
äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â òèì, ùî ïðè çàì³í³ êàòåãîð³é íà
ãðóïè ïîñàä ³ çìåíøåíí³ ¿õ íà äâ³ îäèíèö³, à òàêîæ ïðè çìåíøåíí³ ê³ëüêîñò³
ðàíã³â ç ï’ÿòíàäöÿòè äî äåâ’ÿòè, ïîä³ëÿâ ÷åòâåðòó ãðóïó ïîñàä íà òðè ï³äãðóïè, à
â ïåðø³é, äðóã³é, òðåò³é òà ï’ÿò³é ãðóïàõ ïîñàä âèä³ëÿâ ïî ÷îòèðè ï³äãðóïè,
ìàþ÷è ó ï³äãðóïàõ, çà âèíÿòêîì ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ ï³äãðóï ïåðøî¿ ãðóïè òà ïåðøî¿
ï³äãðóïè äðóãî¿ ãðóïè, ïî òðè ðàíãè. Êëàñèô³êàö³ÿ, âèçíà÷åíà Çàêîíîì ¹ 889,
ïîä³ëÿº ïîñàäè äåðæàâíî¿ ñëóæáè íà òðè êàòåãîð³¿: «À», «Á» ³ «Â» — òà ïåðåäáà÷àº
äåâ’ÿòü ðàíã³â, ÿê³ ìîæóòü ïðèñâîþâàòèñÿ äåðæàâíèì ñëóæáîâöÿì. Ïðè÷îìó ùîäî
ïîñàä êàòåãîð³¿ «À» Çàêîí ¹ 889 ââîäèòü íîâèé òåðì³í — âèùèé êîðïóñ äåðæàâíî¿
ñëóæáè. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ òàêîæ ââåäåííÿ äî ïåðåë³êó ïîñàä âèùîãî êîðïóñó
äåðæàâíî¿ ñëóæáè íîâèõ ïîñàä — äåðæàâíèé ñåêðåòàð Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè,

Категорії посад державних 
службовців І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 

Ранги державних 
службовців 

1 3 5 7 9 11 13 
2 4 6 8 10 12 14 
3 5 7 9 11 13 15 

Групи посад 
державних службовців І ІІ ІІІ ІV V 

Підгрупи посад 
державних службовців 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Ранги державних 
службовців 

1 1 1 2 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 4 5 6 7 
 2 2 3 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 5 6 7 8 
  3 4  4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 6 7 8 9 

Категорії посад 
державних службовців А Б В 

Ранги державних 
службовців 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 
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çàñòóïíèê Äåðæàâíîãî ñåêðåòàðÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, äåðæàâíèé ñåêðåòàð
ì³í³ñòåðñòâà.

Ó òàáë. 6 íàâåäåíî â³äíåñåííÿ ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè äî â³äïîâ³äíèõ
êàòåãîð³é. Ïîñàäè êàòåãîð³é «À» ³ «Á», õî÷à é ïåðåâàæíî óçàãàëüíåíî, âèçíà÷åí³
ï.ï. 1 ³ 2 ÷. 2 ñò. 6. ßê³ ïîñàäè äåðæàâíî¿ ñëóæáè íàëåæàòü äî êàòåãîð³¿ «Â»,
Çàêîí, íà æàëü, íå âèçíà÷àº, ëèøå â ï. 3 ÷. 2 ñò. 6 ì³ñòèòü êîíñòðóêö³þ
â³äñèëàþ÷îãî õàðàêòåðó, çã³äíî ç ÿêîþ äî ïîñàä êàòåãîð³¿ «Â» íàëåæàòü «³íø³
ïîñàäè äåðæàâíî¿ ñëóæáè, íå â³äíåñåí³ äî êàòåãîð³é «À» ³ «Á». Ó ðåçóëüòàò³ àíàë³çó
ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè, â³äíåñåíèõ ï.ï. 1 ³ 2 ÷. 2 ñò. 6 Çàêîíó ¹ 889 äî êàòåãîð³é
ïîñàä «À» ³ «Á», âñòàíîâëåíî, ùî, â³äïîâ³äíî äî ï. 3 ÷. 2 ñò. 6 öüîãî Çàêîíó, äî
êàòåãîð³¿ ïîñàä «Â», íà äóìêó àâòîðà, ñë³ä â³äíåñòè òàê³ «³íø³ ïîñàäè äåðæàâíî¿
ñëóæáè, íå â³äíåñåí³ äî êàòåãîð³é «À» ³ «Á», ÿê³ â ãðàô³ 3 òàáë. 6 âèä³ëåíî
êóðñèâîì.

Òàáëèöÿ 6
Â³äíåñåííÿ ïîñàä äåðæàâíî¿ ñëóæáè äî â³äïîâ³äíèõ êàòåãîð³é

òà âèçíà÷åííÿ ðàíã³â, ÿê³ ìîæóòü ïðèñâîþâàòèñÿ äåðæàâíèì ñëóæáîâöÿì
ó ðàç³ çàéíÿòòÿ íèìè òàêèõ ïîñàä çà Çàêîíîì ¹ 889 (ñò.ñò. 6, 39) [3]

Категорія «А» Категорія «Б» Категорія «В» 
1, 2, 3 ранги 3, 4, 5, 6 ранги 6, 7, 8, 9 ранги 

Найменування посад та 
державних органів 

Найменування посад та 
державних органів 

Найменування посад та 
державних органів 

1) державний секретар 
Кабінету Міністрів 
України; 
2) заступники державного 
секретаря Кабінету 
Міністрів України; 
3) державний секретар 
міністерства України; 
4) керівники центральних 
органів виконавчої влади, 
які не є членами Кабінету 
Міністрів України; 
5) заступники керівників 
центральних органів 
виконавчої влади, які не є 
членами Кабінету 
Міністрів України; 
6) керівник апарату 
Конституційного Суду 
України; 
7) заступники керівника 
апарату Конституційного 
Суду України; 
8) керівник апарату 
Верховного Суду України; 

1) керівники структурних 
підрозділів Секретаріату 
Кабінету Міністрів; 
2) заступники керівників 
структурних підрозділів 
Секретаріату Кабінету 
Міністрів України; 
3) керівники структурних 
підрозділів міністерств 
України; 
4) заступники керівників 
структурних підрозділів 
міністерств України; 
5) керівники інших 
центральних органів 
виконавчої влади; 
6) заступники керівників 
інших центральних 
органів виконавчої 
влади; 
7) керівники інших 
державних органів; 
8) заступники керівників 
інших державних 
органів; 

Посади державної 
служби, не віднесені до 
посад категорій «А» і 
«Б»: 
1) посади держслужби 
(далі — ДС) 
Секретаріату Кабінету 
Міністрів України (крім 
посад категорій «А» і 
«Б»); 
2) посади ДС 
міністерств України 
(крім посад категорій 
«А» і «Б»); 
3) посади ДС інших 
центральних органів 
виконавчої влади (крім 
посад категорій «А» і 
«Б»); 
4) посади ДС інших 
державних органів (крім 
посад категорії «Б»); 
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9) заступники керівника 
Апарату Верховного Суду 
України; 
10) керівники апаратів 
вищих спеціалізованих 
судів України; 
11) заступники керівників 
вищих спеціалізованих 
судів України; 
12) голови місцевих 
державних адміністрацій; 
13) керівники державної 
служби в інших державних 
органах, юрисдикція яких 
поширюється на всю 
територію України. 

9) керівники 
територіальних органів 
міністерств, інших 
центральних органів 
виконавчої влади та 
інших державних 
органів; 
10) заступники 
керівників 
територіальних органів 
міністерств, інших 
центральних органів 
виконавчої влади та 
інших державних 
органів; 
11) заступники голів 
місцевих державних 
адміністрацій; 
12) керівники апаратів 
апеляційних судів; 
13) заступники 
керівників апаратів 
апеляційних судів; 
14) керівники апаратів 
місцевих судів; 
15) заступники 
керівників апаратів 
місцевих судів; 
16) керівники 
структурних підрозділів 
апаратів судів; 
17) заступники 
керівників структурних 
підрозділів апаратів 
судів; 
18) заступники 
керівників державної 
служби в інших 
державних органах, 
юрисдикція яких 
поширюється на всю 
територію України. 

5) посади ДС 
територіальних органів 
міністерств, інших 
центральних органів 
виконавчої влади та 
інших державних органів 
(крім посад категорії 
«Б»); 
6) посади ДС апарату 
Конституційного Суду 
України (крім посад 
категорії «А»); 
7) посади ДС апарату 
Верховного Суду України 
(крім посад категорії 
«А»); 
8) посади ДС апаратів 
вищих спеціалізованих 
судів України (крім 
посад категорії «А»); 
9) посади ДС місцевих 
державних 
адміністрацій (крім 
посад категорій «А» і 
«Б»); 
10) посади ДС інших 
державних органів, 
юрисдикція яких 
поширюється на всю 
територію України 
(крім посад категорії 
«А» і «Б»); 
11) посади ДС апаратів 
апеляційних судів (крім 
посад категорії «Б»); 
12) посади ДС апаратів 
місцевих судів (крім 
посад категорії «Б»); 
13) посади ДС апаратів 
судів (крім посад 
категорії «Б»). 

Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 6

Î÷åâèäíî, ùî âàðòî âñå æ áóëî âèçíà÷èòè â Çàêîí³ ¹ 889, êàòåãîð³¿ ïîñàä
äåðæàâíî¿ ñëóæáè, ùî íàëåæàòü äî êàòåãîð³¿ «Â». Îêð³ì öüîãî, íå çàâàäèëè á
á³ëüø òî÷í³ ôîðìóëþâàííÿ îêðåìèõ ïîíÿòü.w
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Äî ïðèêëàäó, íå çîâñ³ì âäàëèì, íà äóìêó àâòîðà, º âèçíà÷åííÿ â Çàêîí³
¹ 889 ïîíÿòòÿ áåçïîñåðåäíüîãî êåð³âíèêà ÿê «íàéáëèæ÷îãî êåð³âíèêà» (ï. 1 ÷. 1
ñò. 2) [3]. Êðàùèì âàð³àíòîì ìîãëî á áóòè ðîçóì³ííÿ áåçïîñåðåäíüîãî êåð³âíèêà
ÿê êåð³âíèêà íàéíèæ÷îãî ð³âíÿ, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâàíèé äåðæàâíèé ñëóæáîâåöü.

Ïîòðåáóº çì³íè ïîëîæåííÿ Çàêîíó ¹ 889 ùîäî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ
êåð³âíèêà äåðæàâíî¿ ñëóæáè ÿê «ïîñàäîâî¿ îñîáè, ÿêà çàéìàº âèùó ïîñàäó äåðæàâíî¿
ñëóæáè â äåðæàâíîìó îðãàí³» (ï. 3 ÷. 1 ñò. 2) [3]. Âèíèêàº ïèòàííÿ — âèùî¿
ïîñàäè ó ïîð³âíÿíí³ ç ÿêèìè ïîñàäàìè ÷è íàéâèùî¿ ïîñàäè äåðæàâíî¿ ñëóæáè.

Ó Çàêîí³ ¹ 889 âæèâàºòüñÿ òåðì³í «ïîñàäîâà îñîáà» (ï.ï. 2, 3 ÷. 1 ñò. 2 òà
³í.) [3]. Ïðè÷îìó â ï. 2 ÷. 1 ñò. 2 öåé òåðì³í âæèâàºòüñÿ ùîäî äåðæàâíèõ îðãàí³â
òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Îäíàê ÿêùî ïîíÿòòÿ ïîñàäîâî¿ îñîáè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ âèçíà÷åíå àáç. 13 ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå
ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» [6] òà ÷. 1 ñò. 2 Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñëóæáó â
îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ» [7], òî Çàêîí ¹ 889, âæèâàþ÷è òåðì³í «ïîñàäîâà
îñîáà», íå äàº í³ éîãî âèçíà÷åííÿ, í³ ïîñèëàííÿ íà ³íøèé çàêîí, ÿêèì âîíî
âèçíà÷åíå. Òîìó âàðòî áóëî á àáçàöîì äðóãèì ÷. 2 ñò. 1 ïåðøî¿ Çàêîíó ¹ 889
âèçíà÷èòè, ùî äåðæàâí³ ñëóæáîâö³ º ïîñàäîâèìè îñîáàìè â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âëàäè, ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, ¿õ àïàðàòó (ñåêðåòàð³àòó) àáî äîïîâíèòè
ñò. 2 Çàêîíó ¹ 889 âèçíà÷åííÿì òåðì³íà ïîñàäîâî¿ îñîáè äåðæàâíî¿ ñëóæáè.

Âèçíàþ÷è áåççàïåðå÷í³ñòü çíà÷åííÿ Çàêîíó ¹ 889 ó çàáåçïå÷åíí³ íîâî¿
ÿêîñò³ äåðæàâíî¿ ñëóæáè â³äïîâ³äíî äî êðàùî¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïðàêòèêè, ââàæàºìî,
ùî îñíîâíó îö³íêó éîãî åôåêòèâíîñò³ äàñòü ïðàêòèêà éîãî ðåàë³çàö³¿.
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Ñàâèöêèé Â. Ò. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà Óêðàèíû: çàêîíîäàòåëüíûå íîâåëëû è
ðåàëüíîñòü

Íà îñíîâå ñðàâíåíèÿ îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé òðåõ ðåäàêöèé Çàêîíà Óêðàèíû «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå» (îò 16 äåêàáðÿ 1993 ã. ¹ 3723–Õ²², îò 17 íîÿáðÿ 2011 ã.
¹ 4050–V² è îò 10 äåêàáðÿ 2015 ã. ¹ 889–V²²²) ïîä÷åðêèâàåòñÿ çíà÷åíèå
ðåôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû êàê äåÿòåëüíîñòè îñîáåííîé ïðîôåññèîíàëüíî-
ñòàòóñíîé ãðóïïû ëèö â êîíòåêñòå ðåôîðìèðîâàíèÿ Óêðàèíû â öåëîì. Àíàëèçèðóåòñÿ
ñóòü îïðåäåëåííûõ Çàêîíîì ¹ 889 ïîíÿòèé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ãîñóäàðñòâåííîãî
ñëóæàùåãî, àêöåíòèðóåòñÿ âíèìàíèå íà ãðóïïàõ ïîëíîìî÷èé èç âûïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé çàäàíèé è ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà. Îòìå÷àåòñÿ êàê ïîçèòèâíàÿ
â èñòîðè÷åñêîé ïëîñêîñòè òðàíñôîðìàöèÿ ñóòè ïðèíöèïîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû.
Íà îñíîâå àíàëèçà êëàññèôèêàöèè äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ âûäåëÿþòñÿ
ãðóïïû äîëæíîñòåé, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ àâòîðà, äîëæíû áûëè áû áûòü îòíåñåíû
Çàêîíîì ¹ 889 ê äîëæíîñòÿì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû êàòåãîðèè «Â». Âûñêàçûâàåòñÿ
ìûñëü îòíîñèòåëüíî áîëåå òî÷íîé ôîðìóëèðîâêè îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé Çàêîíà îò
10 äåêàáðÿ 2015 ã. ¹ 889–V²²² «Î ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå».

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà, ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé, ïðèíöèïû
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, êàòåãîðèè äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, äîëæíîñòíîå
ëèöî.

Savytskyi, V. T. The Public Service of Ukraine: Legislative Innovations and Reality
Based on the comparison of certain provisions of the three editions of the Law of

Ukraine «On civil service» (No. 3723–XII of December 16, 1993, No. 4050–VI of November
17, 2011 and No. 889–VIII of December 10, 2015) emphasizes the importance of civil
service reform as of special professional status of individuals in the context of reforming
Ukraine as a whole. Analyzes substance by the Law number No. 889 concepts of public service
and public servant, focuses on the group authority to perform public service tasks and
functions of the state. There is a positive transformation in the historic plane essentially
principles of public service. The analysis of classification distinguishes civil servants of positions,
which, according to the author, would be referred to the Law No. 889 civil service category «B».
It has been suggested on more precise wording of certain provisions of the Law of Ukraine
«On civil service» No. 889–VIII of December 10, 2015.

Keywords: public service, civil servant, the principles of civil service, categories of civil
service, official.
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