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Про проект Закону України 

про внесення змін до Закону України «Про державну службу» 

щодо уточнення переліку документів необхідних для участі в конкурсі 

(реєстр. № 7313 від 17.11.2017) 

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України А.Парубія 

розглянув на своєму засіданні проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» щодо уточнення переліку документів необхідних для 

участі в конкурсі (реєстр. № 7313 від 17.11.2017), поданий народними депутатами 

України C.Власенком, А.Шкрум, О.Ледовських, О.Дехтярчуком, А.Рекою, 

В.Гуляєвим, О.Бойко, Ю.Бубликом, М.Федоруком, Л.Зубачем, О.Березюком. 

За визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи, законопроект 

розроблено з метою уточнення та внесення правової визначеності у перелік 

документів, що подає до конкурсної комісії особа, яка бажає взяти участь у 

конкурсі. Для цього пропонується уточнити пункт 5 частини першої статті 25 

Закону України «Про державну службу», зазначивши, що кандидат на посаду 

державної служби подає до конкурсної комісії копію (а не оригінал, як у чинній 

редакції Закону) документу, що підтверджує  володіння  державною мовою. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку на даний законопроект вважає слушними запропоновані 

уточнення переліку документів, необхідних для участі в конкурсі, та зміну 

формулювання назви документу (замість посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою – копія документу, що підтверджує володіння 

державною мовою), оскільки це відповідатиме кваліфікаційним вимогам до певних 

посадових осіб щодо володіння державною мовою, які містяться на рівні 

Конституції та окремих законів України. 
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У зв’язку з цим, Головне управління вважає, що за результатами розгляду у 

першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. 

Комітет констатує, що реалізація даного законопроекту сприятиме 

уникненню обмежень права доступу до державної служби громадян України, які 

виявили бажання взяти участь у конкурсі на вакантну посаду державної служби, та 

дозволить одночасно подавати документи до конкурсних комісій кількох 

державних органів. 

Водночас під час обговорення питання народні депутати України – члени 

Комітету запропонували внести до положень законопроекту певні уточнення 

техніко-юридичного характеру і подати на заміну доопрацьований проект Закону з 

метою прийняття його за основу та в цілому. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування, підтримуючи необхідність уточнення та 

внесення правової визначеності у перелік документів, що подаються до конкурсної 

комісії, врахувавши висновок Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України та всебічно обговоривши питання, Комітет ухвалив: 

1. Запропонувати народним депутатам України – авторам проекту Закону про 

внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо уточнення переліку 

документів необхідних для участі в конкурсі (реєстр. № 7313 від 17.11.2017) 

відповідно до частини другої статті 104 Регламенту Верховної Ради України 

відкликати законопроект з метою доопрацювання його з урахуванням уточнень 

техніко-юридичного характеру та внести на розгляд Верховної Ради України 

доопрацьований законопроект. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 

уточнення переліку документів для участі у конкурсі (реєстр. № 7313 

доопрацьований), поданий народними депутатами України C.Власенком, 

А.Шкрум, О.Ледовських, О.Дехтярчуком, А.Рекою, В.Гуляєвим, О.Бойко, 

Ю.Бубликом, М.Федоруком, Л.Зубачем, О.Березюком та С.Кудлаєнком, за 

наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України голову підкомітету з питань державної служби та служби 

в органах місцевого самоврядування, народного депутата України А.Шкрум. 
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