
Державна служба в Україні  та формування її іміджу 

23 червня – День державної служби України 

Щорічно  23 червня в Україні 

відзначають День державної  служби   

України. Це професійне свято було 

засновано в 2003 році Указом Президента 

№291 / 2003. Приводом для прийняття 

нового святкового  дня стала зростаюча 

роль працівників державної служби в усіх 

галузях життя українських громадян. 

Професія державного службовця - важлива, 

клопітка та відповідальна праця людей, які у 

своїй більшості виконують її за покликанням, 

демонструючи справжню відданість справі та 

бажання служити людям. Державний 

службовець – це людина, яка діє від імені держави. Незалежно від посади, 

поведінка держслужбовця, його ставлення до справи, до людей, зовнішній 

вигляд формують не тільки його власний авторитет, а й авторитет тієї служби, 

яку він уособлює, авторитет держави загалом. Сьогодні Україна прагне стати 

державою, основним пріоритетом якої має бути забезпечення прав і свобод 

громадян, високої якості життя. Саме виконання цих завдань мають 

забезпечувати держслужбовці на всіх рівнях влади. 

Держслужбовці забезпечують діяльність органів влади, керуючись 

законодавством. Їхня основна функція – це управління суспільними процесами 

та різними ресурсами, що належать державі, реалізація законодавчих актів. 

Державна служба є ключовим елементом системи державного управління, від 

ефективності функціонування якого залежить ступінь задоволення законних 

інтересів громадян, успішність діяльності уряду і в кінцевому підсумку – 

стабільний розвиток країни та її конкурентоздатність на міжнародному ринку.      

Держслужбовці беруть участь у створенні та реалізації державної політики. Вони 

формують позитивний імідж країни на міжнародному рівні, а від сумлінності 

багатотисячної команди чиновників, які 

працюють у державних органах влади, 

залежить соціальна стабільність та 

рівновага у суспільстві, моральне та 

фінансове благополуччя населення. 

За роки існування інституту державної 

служби пройдено довгий і складний шлях, 

напрацьовано чималу нормативно-

правову базу. 

Самовіддана праця на благо держави і 

народу в усі часи вважалась винятково почесним і відповідальним обов’язком 

громадян. Українське суспільство покладає на державних службовців особливо 

відповідальні завдання, чекає від них компетентності, ініціативи та творчого 

ставлення до справи. Державні службовці докладають усіх зусиль для побудови 

демократичного суспільства в Україні, піднесення її авторитету на міжнародній 



арені. Вони виконують зобов’язання держави перед громадянами через надання 

державних послуг та забезпечують реалізацію державної політики. 

Вітаємо всіх державних службовців зі святом, міцного здоров’я, натхнення, 

нових здобутків у справі служіння народу. 
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