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Щодо строків та особливостей
притягнення до дисциплінарної

відповідальності 
окремих категорій працівників

Необхідною умовою ефективного
та справедливого притягнення праців-
ника до дисциплінарної відповідаль-
ності є наявність чітко визначеного та
обов’язкового до виконання порядку,
регламентованого законодавством.
У цьому порядку досить важливе зна-
чення відіграють строки притягнення
до дисциплінарної відповідальності,
дотримання яких є обов’язковою умо-
вою законності застосування до пра-
цівника заходів дисциплінарної відпо-
відальності.

Метою статті є визначення строків
та особливостей притягнення до дис-
циплінарної відповідальності окремих
категорій працівників. Для досягнен-
ня поставленої мети у статті ставлять-
ся такі основні завдання: на основі
норм чинного законодавства визначи-
ти особливості, строки, суб’єктів та
порядок накладення дисциплінарних
стягнень на окремих категорій пра-
цівників: суддів, військовослужбовців,

працівників органів внутрішніх справ
та митної служби.

Щодо строків застосування дисцип-
лінарних стягнень, то це питання ре-
гулюється ст. 148 Кодексу законів про
працю України, де зазначається, що
дисциплінарне стягнення застосову-
ється власником або уповноваженим
ним органом безпосередньо за ви-
явленням проступку, але не пізніше
одного місяця з дня його виявлення,
не рахуючи часу звільнення працівни-
ка від роботи у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю або перебування
його у відпустці. Дисциплінарне стяг-
нення не може бути накладене пізні-
ше шести місяців з дня вчинення про-
ступку [31].

У розумінні цієї статті днем вияв-
лення проступку прийнято вважати
календарну дату, коли про вчинення
проступку стало відомо будь-якій 
посадовій особі (начальнику відділу,
керівникові напряму тощо), якій під-
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порядковується працівник, незалежно
від наявності в нього повноважень на
прийняття владних адміністративних
рішень. Існують випадки, коли робото-
давець дізнається про порушення під-
леглими посадових обов’язків після
накладення контрольно-наглядовими
органами господарських санкцій – у
такому разі днем учинення проступку
є день отримання такої інформації.
Наприклад, бухгалтер в порушення
обов’язкової норми про сплату подат-
ків та зборів до 20 числа, зробив не-
обхідні відрахування тільки 22 числа;
в результаті було накладено штраф,
відповідне повідомлення директором
було отримане 30 числа.У такій ситуа-
ції днем учинення проступку буде не
22 (день фактичних дій), а 30 число –
коли про це стало відомо.

Для розслідування деяких дисцип-
лінарних проступків законом перед-
бачено право керівника призначати
службові перевірки (розслідування),
відповідно на час її проведення пере-
біг давності виявлення проступку при-
зупиняється. Також це відбувається 
на час хвороби працівника, або пере-
бування у відпустці.

Для певних категорій працівників
установлено окремий порядок пору-
шення дисциплінарного провадження,
розгляд справи та прийняття рішення
по суті, спеціальні строки для засто-
сування дисциплінарних стягнень.
Розглянемо це на прикладі суддів,
військовослужбовців, працівників ор-
ганів внутрішніх справ та митників.
Зокрема згідно зі статтями 84–87 Зако-
ну України  «Про судоустрій та статус
суддів» від 07.07.2010 р. [101] право на
звернення зі скаргою (заявою) щодо
поведінки судді, яка може мати наслід-
ком дисциплінарну відповідальність
судді, має кожен, кому відомі такі
факти. Закріплення цього правила є
одним із факторів, який обумовлює
дотримання принципу законності при
здійсненні правосуддя, є фактором,
що повинен спонукати суддю постій-
но дотримуватися рівня поведінки,

що відповідав би високому статусу
судді. Для зручності реалізації цього
права Вища кваліфікаційна комісія
суддів України затверджує та розмі-
щує на своєму офіційному веб-порта-
лі зразок скарги щодо неналежної
поведінки судді, який може викори-
стовуватися для повідомлення Вищій
кваліфікаційній комісії суддів України
відомостей про порушення суддею
вимог щодо його статусу, посадових
обов’язків чи присяги судді.

Розуміючи можливість зловживан-
ня деякими несвідомими громадянами
цього права, законодавець перед-
бачив заборону ініціювати питання
відповідальності судді без достатніх
підстав, використання такого права
як засобу тиску на суддю у зв’язку зі
здійсненням ним правосуддя, якщо
заява не містить відомостей про наяв-
ність ознак дисциплінарного проступ-
ку судді, а також брати до уваги ано-
німні заяви та повідомлення.

Суб’єктами дисциплінарної влади
є Вища кваліфікаційна комісія суддів
України – щодо суддів місцевих та
апеляційних судів, а також Вища рада
юстиції – щодо суддів вищих спеціалі-
зованих судів та суддів Верховного
Суду України. На відміну від загаль-
ного законодавства (КЗпП України),
ст. 86 вищезазначеного Закону чітко
визначає стадії дисциплінарного про-
вадження щодо судді: 1) перевірка
даних про наявність підстав для при-
тягнення судді до дисциплінарної від-
повідальності; 2) відкриття дисциплі-
нарної справи; 3) її розгляд; 4) при-
йняття рішення органом, що здійснює
дисциплінарне провадження. Під час
здійснення перевірки член Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України
має право ознайомлюватися з матері-
алами судових справ, робити з них
копії, опитувати суддів та інших осіб,
яким відомі обставини вчинення діян-
ня, що має ознаки дисциплінарного
проступку, отримувати за письмовим
запитом від органів державної влади
та органів місцевого самоврядування,
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їх посадових осіб, керівників підпри-
ємств, установ, організацій незалежно
від форми власності та підпорядку-
вання, громадян та їх об’єднань не-
обхідну для проведення перевірки
інформацію. У зв’язку з важливістю
цього питання, законом чітко визна-
чено десятиденний строк для того,
щоб юридичні та фізичні особи дали
аргументовану відповідь на поставлені
запитання, а також передбачена відпо-
відальність за ненадання такої інфор-
мації, та надання завідомо недостовір-
ної інформації.

Член Вищої кваліфікаційної комі-
сії суддів України за результатами
перевірки складає висновок з викла-
денням фактів та обставин, виявлених
у ході перевірки, та пропозицією про
відкриття чи відмову у відкритті дис-
циплінарної справи. Висновок члена
Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України та зібрані у процесі перевір-
ки матеріали передаються на розгляд
Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України. Цим самим закінчується пе-
ревірка інформації про вчинення суд-
дею проступку, за наявності підстав
Вища кваліфікаційна комісія суддів
України своїм рішенням розпочинає
такі стадії – відкриття дисциплінар-
ної справи, її розгляд та прийняття
рішення.

Розгляд дисциплінарної справи
відбувається на засіданні Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів України, на
яке запрошується особа, за звернен-
ням якої відкрито справу, суддя, сто-
совно якого відкрито справу, а в разі
необхідності – й інші заінтересовані
особи. У разі неможливості з поваж-
них причин взяти участь у засіданні
комісії суддів України, суддя, щодо яко-
го порушено провадження, може нада-
ти по суті порушених питань письмові
пояснення, які додаються до матеріа-
лів справи та оголошуються під час
розгляду справи. Водночас не допу-
скається затягування процесу шляхом
постійної неявки судді – повторна
неявка є підставою для розгляду дис-

циплінарної справи за його відсутності.
У ході засідання компетентного орга-
ну заслуховуються повідомлення чле-
на Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, який здійснював перевірку,
про результати перевірки, пояснення
судді, стосовно якого розглядається
справа, та/або його представника, а
також інших заінтересованих осіб.

Законом установлено спеціальний
строк застосування дисциплінарного
стягнення – не пізніше шести місяців
із дня відкриття Вищою кваліфікацій-
ною комісією суддів України прова-
дження в дисциплінарній справі, але
не пізніше року з дня вчинення про-
ступку, без урахування часу тимчасо-
вої непрацездатності або перебування
судді у відпустці. За результатами засі-
дання та розгляду справи Вища квалі-
фікаційна комісія суддів приймає одне
з таких рішень: 1) про відсутність 
підстав для притягнення судді до дис-
циплінарної відповідальності (припи-
няє провадження та повідомляє про
це заінтересованих осіб); 2) приймає
рішення про направлення рекоменда-
ції до Вищої ради юстиції для вирішен-
ня питання щодо внесення подання
про звільнення судді з посади за наяв-
ності для цього підстав. Копія рішення
вручається судді, стосовно якого розгля-
далася дисциплінарна справа, а в разі
його відсутності під час оголошення
рішення – надсилається поштою.

Порядок дисциплінарного прова-
дження стосовно суддів Верховного
Суду України та Вищих спеціалізованих
судів регулюється статтями 37–44 За-
кону України «Про Вищу раду юстиції»
від 15.01.1998 р. [1]. Підставою для від-
криття дисциплінарного провадження
є подання члена Вищої ради юстиції
за результатами перевірки повідом-
лень. У первинній редакції закону
право відповідного подання було та-
кож надано народному депутату Ук-
раїни та Уповноваженому Верховної
Ради України з прав людини. Проте
рішенням Конституційного Суду Ук-
раїни від 21.05.2002 р. № 9-рп/2002 [2]
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це положення було визнано некон-
ституційним і,відповідно,втратило свою
силу. Вважаємо, що таким рішенням
Конституційний Суд обмежив можли-
вості для притягнення суддів до від-
повідальності, все ж таки служби на-
родних обранців та Уповноваженого 
з прав людини більше спілкуються зі
звичайними громадянами, відповідно
мають більше інформації про факти
порушень, допущених суддями під час
здійснення повноважень.

Дисциплінарне провадження щодо
суддів Верховного Суду України та
Вищих спеціалізованих судів вклю-
чає такі стадії: 1) перевірка даних про
дисциплінарний проступок; 2) відкрит-
тя дисциплінарного провадження;
3) розгляд дисциплінарної справи;
4) прийняття рішення. За наслідками
перевірки складається висновок з ви-
кладенням фактів і обставин, виявле-
них під час перевірки, і пропозицій 
(ст.39 Закону «Про вищу раду юстиції»).
Конкретизацію стадії провадження
можемо побачити у статтях 40–42 вище-
зазначеного Закону. Перевірка даних
про дисциплінарний проступок здій-
снюється за дорученням Вищої ради
юстиції або Голови  Вищої ради юсти-
ції одним із членів Вищої ради юстиції
шляхом одержання письмового пояс-
нення від судді та інших осіб, витре-
бування судових справ (їх копій), роз-
гляд яких закінчено, одержання іншої
інформації від органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування їх
посадових осіб, керівників підпри-
ємств організацій, установ незалежно
від форми власності, громадян чи їх
об’єднань. За наслідками перевірки
складається довідка з викладенням фак-
тичних обставин, виявлених під час пе-
ревірки, висновків і пропозицій. З до-
відкою і матеріалами повинен бути
ознайомлений суддя, стосовно якого
проводилася перевірка. За наявності
підстав дисциплінарне провадження
відкривається за постановою Вищої
ради юстиції в десятиденний строк з
дня одержання даних про дисциплі-

нарний проступок судді, а в разі, якщо
ці дані потребують перевірки,– у строк,
не більший десяти днів з дня закінчен-
ня перевірки. Вища рада юстиції роз-
глядає дисциплінарну справу на най-
ближчому засіданні Вищої ради юсти-
ції після надходження висновку та
матеріалів перевірки. Рішення в дис-
циплінарній справі приймається за від-
сутністю особи, щодо якої розгляда-
ється дисциплінарна справа, шляхом
таємного голосування більшістю від
конституційного складу Вищої ради
юстиції [1].

Як і для більшості суддівського
корпусу (місцевих та апеляційних
судів) при накладенні дисциплінарно-
го стягнення враховуються: характер
проступку, його наслідки, особа судді,
ступінь його вини та інші обставини,
що впливають на відповідальність;
надана можливість судді надати пись-
мові пояснення (у разі відсутності на
засіданні), а також право надавати по-
яснення, ставити запитання учасникам
засідання, висловлювати заперечення,
заявляти клопотання і відводи. Дисцип-
лінарне стягнення до судді застосо-
вується Вищою радою юстиції не піз-
ніше шести місяців після виявлення
проступку, не враховуючи часу тимча-
сової непрацездатності судді або пере-
бування його у відпустці, але не пізніше
року з дня вчинення проступку.

Враховуючи зазначені вище поло-
ження, можна дійти висновку, що дис-
циплінарна відповідальність суддів має
свої особливості: по-перше, регламен-
тується спеціальним законодавством;
по-друге, має особливий характер по-
рядку притягнення до відповідаль-
ності;по-третє,може наставати не лише
за невиконання або неналежне виконан-
ня правових приписів, а за порушення
морально-етичних норм; по-четверте,
наявність спеціальних суб’єктів, упов-
новажених на здійснення дисциплінар-
ного провадження.

Особливості дисциплінарного про-
вадження військовослужбовців визна-
чено Законом України «Про Дисцип-
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лінарний статут Збройних Сил Ук-
раїни від 24.03.1999 р. [3] (надалі –
Статут), де зазначено, що на військо-
вослужбовця, який порушує військову
дисципліну або громадський порядок,
можуть бути накладені лише ті дисцип-
лінарні стягнення, які визначені цим
Статутом. Пунктом 87 Статуту перед-
бачені скорочені, порівняно із загаль-
ними, строки для накладення дисцип-
лінарних стягнень: не пізніше ніж за
10 діб від дня, коли командирові (на-
чальникові) стало відомо про право-
порушення, а у разі провадження
службового розслідування – протягом
місяця від дня його закінчення.

Суб’єктами дисциплінарної влади
виступають прямі та/або безпосередні
начальники порушника. У зв’язку зі
специфікою несення військової служ-
би, пункт 89 Статуту забороняє негай-
не накладення дисциплінарного стяг-
нення на військовослужбовця, який
входить до складу добового наряду
(виконує бойове чергування), за пра-
вопорушення, вчинені ним під час
несення служби  і здійснюється після
зміни з наряду (бойового чергування)
чи після заміни його іншим військово-
службовцем. Накладення дисциплі-
нарного стягнення на військовослуж-
бовця, який перебуває у стані сп’янін-
ня та отримання від нього пояснень,
проводиться після його протвережен-
ня. Заборонено також поєднувати
одне стягнення з іншим, накладати 
колективні дисциплінарні стягнення –
на весь особовий склад підрозділу –
замість покарання безпосередньо вин-
них осіб.

Військовослужбовець, який вва-
жає, що не вчинив правопорушення,
має право протягом місяця з часу
накладення дисциплінарного стягнен-
ня подати скаргу старшому команди-
рові або звернутися до суду у визначе-
ний законом строк.

Щодо працівників органів внут-
рішніх справ, процедура притягнення
до дисциплінарної відповідальності
врегульована Законом України «Про

Дисциплінарний статут органів внут-
рішніх справ» від 22.02.2006 р. [4]. Пе-
релік суб’єктів дисциплінарної влади
досить широко представлений ст. 13
зазначеного Статуту: це і міністр вну-
трішніх справ України (на всіх осіб
рядового і начальницького складу);
та інші прямі начальники – в межах
прав, наданих їм міністром внутрішніх
справ України. Начальник, який не
наділений правом накладання дисцип-
лінарних стягнень, має право пору-
шити перед старшим прямим началь-
ником клопотання про притягнення
особи рядового або начальницького
складу до дисциплінарної відповідаль-
ності. Такі дисциплінарні стягнення,
як звільнення з органів внутрішніх
справ, звільнення з посади, пониження
у спеціальному званні на один ступінь
накладаються начальниками, яким
надано право прийняття на службу до
органів внутрішніх справ, призначен-
ня на посаду, присвоєння спеціального
звання.

Так як і для військовослужбовців,
так і для працівників органів внутріш-
ніх справ, передбачена можливість
призначення службового розслідуван-
ня для з’ясування всіх обставин дисцип-
лінарного проступку, яке повинне
бути завершене протягом одного мі-
сяця з дня його призначення началь-
ником. У разі необхідності цей термін
може бути продовжено, але не більш
як на один місяць. Установлено певні
винятки щодо права здійснення служ-
бового розслідування: це забороняє-
ться робити особам, які є підлеглими
порушника, а також особам – співучас-
никам проступку або заінтересованими
у наслідках розслідування. Розслідуван-
ня проводиться за участю безпосеред-
нього начальника порушника.

Також ст. 14 Дисциплінарного ста-
туту органів внутрішніх справ перед-
бачає диференційоване застосування
стягнень залежності від особи по-
рушника, а також рецидиву вчинен-
ня проступку. Зокрема у разі вчинен-
ня незначного порушення службової
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дисципліни начальник може обмежи-
тись усним попередженням щодо не-
обхідності суворого додержання служ-
бової дисципліни. У разі притягнення
до дисциплінарної відповідальності
осіб, які мають дисциплінарне стяг-
нення і знову допустили порушення
службової дисципліни, дисциплінарне
стягнення, що накладається, має бути
більш суворим, ніж попереднє. У разі
повторного вчинення особою рядово-
го або начальницького складу незнач-
ного проступку з урахуванням його
нетяжкості, сумлінного ставлення цієї
особи до виконання службових обо-
в’язків, нетривалого перебування на
посаді (до шести місяців) та з інших
поважних причин начальник може об-
межитися раніше накладеним на таку
особу дисциплінарним стягненням.

Знову ж таки, як і в ситуації з
військовослужбовцями, до працівни-
ків органів внутрішніх справ застосо-
вується відстрочення при накладенні
дисциплінарних стягнень: за проступ-
ки, учинені під час чергування, несен-
ня вартової чи патрульно-постової
служби, стягнення накладаються тіль-
ки після закінчення чергування, варти
або після заміни їх іншими особами та
здачі зброї. Строк накладення дисцип-
лінарних стягнень передбачено ст. 16
Статуту – до одного місяця з дня, коли
про проступок стало відомо началь-
нику. У разі проведення за фактом
учинення проступку службового роз-
слідування, провадження у криміналь-
ній справі або справі про адміністра-
тивне правопорушення стягнення може
бути накладено не пізніше одного мі-
сяця з дня закінчення службового роз-
слідування, провадження у криміналь-
ній справі чи справі про адміністра-
тивне правопорушення, не враховуючи
періоду тимчасової непрацездатності
або перебування у відпустці. Дисциплі-
нарне стягнення не може бути накла-
дено, якщо з дня вчинення проступку
минуло більше півроку. У цей період
не включається строк проведення
службового розслідування або прова-

дження у кримінальній справі чи спра-
ві про адміністративне правопорушення.

Таким чином, особливості дис-
циплінарної відповідальності щодо
працівників ОВС полягають в такому:
1) встановлюється підвищена дисцип-
лінарна відповідальність; 2) передба-
чена більш широка система стягнень
за службові порушення; 3) розшире-
на система суб’єктів, уповноваже-
них притягувати до відповідальності;
4) особливий порядок притягнення 
до відповідальності і строки оскар-
ження.

Посадові особи митної служби
несуть відповідальність в порядку та
на умовах, передбачених Дисциплінар-
ним статутом митної служби України
[5]. Цікавою новелою цього спеціаль-
ного акта, відсутньою як в загаль-
ному законодавстві, так і в більшості
спеціальних актів, є визначення об-
ставин, що виключають можливість
застосування дисциплінарних стяг-
нень. Пунктом 25 Статуту передбаче-
ні такі ситуації, за яких забороняє-
ться застосовувати дисциплінарні 
стягнення: а) відсутність події чи скла-
ду дисциплінарного правопорушення;
б) закінчення шестимісячного строку
від дня вчинення дисциплінарного
правопорушення; в) закінчення місяч-
ного строку від дня виявлення дисцип-
лінарного правопорушення, не рахую-
чи часу відсторонення посадової осо-
би митної служби від роботи у зв’язку
з тимчасовою непрацездатністю, пере-
бування її у відпустці чи у відрядженні
або часу проведення службового роз-
слідування (якщо воно проводилося);
г) вчинення дій посадовою особою
митної служби у стані крайньої не-
обхідності або необхідної оборони.
Також зазначено, що дисциплінарне
стягнення не застосовується у разі
відсутності посадової особи митної
служби на роботі у зв’язку з тимчасо-
вою непрацездатністю; під час пере-
бування посадової особи митної служби
у відпустці або відрядженні; а також
під час службового розслідування.
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У разі вчинення дисциплінарного
проступку, крім безпосередньо накла-
деного стягнення, до працівника мож-
ливе застосування й інших дисциплі-
нарних стягнень.А саме у разі допущен-
ня посадовою особою митної служби
суттєвих недоліків у роботі під час
виконання службових обов’язків, а
також таких, що виявлені за резуль-
татами службового розслідування чи
комплексної перевірки митного орга-
ну, може бути проведена позачергова
атестація такої посадової особи.
Також якщо в результаті службового
розслідування у діяннях посадової
особи митної служби виявлено ознаки
злочину, керівник митного органу
повинен негайно передати матеріали
до відповідного правоохоронного ор-
гану, а посадову особу відсторонити
від виконання службових обов’язків.

Пунктом 37 Статуту врегульовано
строк накладення дисциплінарних стяг-
нень. Дисциплінарні стягнення засто-
совуються керівниками митних ор-
ганів безпосередньо після виявлення
дисциплінарних правопорушень, але
не пізніше одного місяця від дня ви-
явлення і шести місяців від дня їх учи-
нення. У разі проведення в межах

шести місяців з дня вчинення право-
порушення службового розслідуван-
ня щодо посадової особи митної служ-
би, яка вчинила дисциплінарне право-
порушення, днем його виявлення вва-
жається день підписання акта службо-
вого розслідування. Керівник вищого
рівня має право в місячний строк ска-
сувати чи пом’якшити дисциплінарне
стягнення, накладене керівником ниж-
чого рівня, або застосувати більш су-
воре дисциплінарне стягнення, якщо
встановить, що воно не відповідає
тяжкості вчиненого дисциплінарного
правопорушення та ступеню вини.

Як бачимо, процедура та строки
притягнення до дисциплінарної відпо-
відальності суддів, військовослужбов-
ців, працівників органів внутрішніх
справ, митників досить суттєво відріз-
няються від норм, що застосовуються
до основної маси працівників –  це по-
в’язано з особливим характером здійс-
нюваної ними діяльності, більш небез-
печними суспільними наслідками пра-
вопорушень, необхідністю більш чіт-
кого прописування стадій дисциплі-
нарного провадження, а також є 
додатковою гарантією їхньої неза-
лежності при здійсненні повноважень.
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