«Строкове призначення на посаду»
Статтею 179 Кодексу законів про працю України передбачено, що на підставі
медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю
та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження
двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70) календарних днів після
пологів, починаючи з дня пологів.
Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і
становить 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і
більше дітей та у разі ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю
незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.
За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до
законодавства.
У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому
порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною
шестирічного віку.
Відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про державну службу»
(далі – Закон), з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові
обов’язки, проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби
(далі - конкурс) відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Законом не передбачено визначення поняття «вакантна посада державної
служби».
Водночас згідно зі статтею 34 Закону призначення на посаду державного
службовця здійснюється безстроково, крім випадків, визначених цим та іншими
законами України.
Строкове призначення на посаду здійснюється, зокрема, у разі заміщення
посади державної служби на період відсутності державного службовця, за яким
відповідно до цього Закону зберігається посада державної служби.
Крім того відповідно до частини четвертої статті 23 Закону в оприлюдненому
оголошенні про проведення конкурсу зокрема, зазначається інформація щодо
строковості чи безстроковості призначення на посаду.
Враховуючи викладене, конкурс може бути проведено на зайняття посади
державної служби, якщо особа яка її займає перебуває у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку або у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за
дитиною до досягнення нею шестирічного віку (шістнадцятирічного віку,
вісімнадцятирічного віку).

